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Σύνοψη
Το διαδίκτυο διαδραματίζει ζωτικό και αυξανόμενο
ρόλο στον ευρωπαϊκό ταξιδιωτικό τομέα. Στην
πραγματικότητα, το διαδικτυακό περιεχόμενο είναι
σήμερα η κύρια πηγή ταξιδιωτικών πληροφοριών,
υπερβαίνοντας
όλες
τις
άλλες
μορφές
παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης και μάρκετινγκ
στην Ευρώπη. Οι ταξιδιωτικές επιχειρήσεις
συνδέονται με τους καταναλωτές μέσω του
διαδικτυακού μάρκετινγκ, των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης, των ταξιδιωτικών εφαρμογών, της
λειτουργίας αναζήτησης και των πλατφορμών
κρατήσεων.
Οι
ποικίλες
αυτές
πηγές
πληροφόρησης και τα δίκτυα πώλησης κατευθύνουν
ολοένα και περισσότερο τον ευρωπαϊκό τουριστικό
τομέα.

Ωστόσο, παρόλο που η τουριστική ζήτηση
μετακινείται ολοένα και περισσότερο προς ένα
ηλεκτρονικό περιβάλλον και ο πολιτισμός αποτελεί
σημαντικό κίνητρο, το ποσοστό των επιχειρήσεων
που χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό εμπόριο για να
συνδέονται με πιθανούς πελάτες είναι σχετικά μικρό
στην Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα.
Η
ανισορροπία αυτή αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία
για αύξηση των πωλήσεων με πιο ευρεία υιοθέτηση,
από τον κλάδο, των διαδικτυακών πωλήσεων και
των πλατφορμών μάρκετινγκ.

Πιο σημαντικές πηγές ταξιδιωτικών πληροφοριών
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Διεθνείς αναζητήσεις πολιτιστικού τουρισμού
Εντός του ευρωπαϊκού τουριστικού τομέα, η
εξερεύνηση του πολιτισμού αποτελεί βασικό κίνητρο
για τους ταξιδιώτες, και αντιπροσωπεύει το 22%
των τουριστικών ταξιδιών που πραγματοποιήθηκαν
από τους πολίτες της ΕΕ των 27 εντός του 2011. Οι
αναζητήσεις σχετικά με τον πολιτισμό στις
κορυφαίες αγορές που δημιουργούν ταξίδια
αντιπροσωπεύουν το 45% του συνόλου των
σχετικών με τον τουρισμό αναζητήσεων για την
Ελλάδα, το 31% για την Ιταλία και το 44% για την
Ισπανία.

Αναζητήσεις περί «πολιτιστικού» τουρισμού ανά προορισμό
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Η πραγματικότητα αυτή διαφαίνεται καθαρά από την
παρατήρηση ότι οι προορισμοί που χρησιμοποιούν
περισσότερο το διαδίκτυο για να προσεγγίσουν
πελάτες είχαν καλύτερες επιδόσεις από άλλους
παρόμοιους προορισμούς τα τελευταία χρόνια και
έχουν κερδίσει μερίδιο αγοράς από τους
ανταγωνιστές. Αυτός είναι εν μέρει ο λόγος για τον
οποίο η Ελλάδα και η Ισπανία δεν έχουν
παρουσιάσει αύξηση του μεριδίου αγοράς κατά την
τελευταία δεκαετία, ενώ η αύξηση του μεριδίου
αγοράς της Ιταλίας είναι σχετικά υποτονική.

Διαδικτυακή παρουσία τουρισμού και ανάπτυξη πωλήσεων
% ανάπτυξης σε μερίδιο αγοράς ανά προορισμό (2008-12 σε σχέση με 2003-07)
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Το διαδικτυακό περιεχόμενο αποφέρει σημαντικό
τμήμα των επιχειρηματικών συναλλαγών στον
τομέα αυτό, με τις ηλεκτρονικές κρατήσεις να
στηρίζουν το 10%, 26% και 43% του συνόλου των
αφίξεων τουριστών στην Ελλάδα, την Ιταλία και την
Ισπανία, αντίστοιχα. Ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι
49% συμπεριλαμβανομένης της έρευνας και των
κρατήσεων. Αυτό αφήνει σημαντικές προοπτικές
ανόδου για την τουριστική βιομηχανία σε αυτές τις
χώρες ώστε να ενστερνιστεί πλήρως μια
διαδικτυακή παρουσία.
Το διαδικτυακό περιεχόμενο παρέχει οφέλη τόσο σε
μικρότερες και ανεξάρτητες επιχειρήσεις όσο και σε
γνωστά εμπορικά σήματα. Κατ' επέκταση, η αύξηση
του διαδικτυακού περιεχομένου ωφελεί επίσης το
τμήμα
του
πολιτιστικού
τουρισμού
που
περιλαμβάνει
πολλές
μικρές
και
μεσαίες
επιχειρήσεις, επιτρέποντας στους τουρίστες να
βιώσουν περισσότερες εξειδικευμένες πολιτιστικές
δραστηριότητες.

Αφίξεις τουριστών που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ανά
προορισμό
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Υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες ώστε οι τρεις αυτές χώρες να αναπτύξουν τις τουριστικές τους οικονομίες
επενδύοντας στο διαδικτυακό περιεχόμενο:


Η τουριστική βιομηχανία στην Ελλάδα θα
ωφεληθεί από μια μακροπρόθεσμη αύξηση
της ζήτησης μέχρι και 20% εάν ληφθούν
μέτρα για την αύξηση των διαδικτυακών
δραστηριοτήτων ώστε να φτάσουν σε
επίπεδο αντίστοιχο με τις διαδικτυακές
δραστηριότητες κορυφαίων χωρών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λαμβάνοντας υπόψη
τα ευρύτερα οφέλη, συμπεριλαμβανομένης
της αλυσίδας εφοδιασμού, αυτό θα αυξήσει
το ΑΕΠ της Ελλάδας κατά 3% και θα
δημιουργήσει πάνω από 100.000 νέες
θέσεις εργασίας.
 Η Ιταλία θα παρουσιάσει ένα αυξανόμενο
όφελος στην τουριστική ζήτηση, της τάξεως
του 10%, και μια ενίσχυση του ΑΕΠ
ολόκληρης της οικονομίας και της
απασχόλησης της τάξεως του 1%.
Δεδομένου του μεγέθους της οικονομίας,
αυτό συνεπάγεται περίπου 250.000 νέες
θέσεις εργασίας.

Αυξητική ευκαιρία διαδικτυακού τουρισμού
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Απασχόληση

 Η Ισπανία δεν υστερεί στον ίδιο βαθμό με τις άλλες χώρες όσον αφορά στη διαδικτυακή
διείσδυση, αλλά οι ευκαιρίες εξακολουθούν να είναι σημαντικές. Η τουριστική ζήτηση θα
αυξηθεί κατά 3%, με ενίσχυση της τάξεως του 0,5% στο συνολικό ΑΕΠ. Αυτό συνεπάγεται
ένα αξιοσημείωτο πλεονέκτημα όσον αφορά στην απασχόληση με πάνω από 50.000 νέες
θέσεις εργασίας.
 Η αύξηση του διαδικτυακού πολιτιστικού περιεχομένου θα μπορούσε από μόνη της να έχει
μακροπρόθεσμα οφέλη για το ΑΕΠ ολόκληρης της οικονομίας στην Ελλάδα, της τάξεως του
1,5%, δημιουργώντας 50.000 νέες θέσεις εργασίας. Τα οφέλη θα ήταν μικρότερα στην Ιταλία
και την Ελλάδα, αλλά και πάλι σημαντικά, ωθώντας το ΑΕΠ σε αύξηση της τάξεως του 0,3%
στην Ιταλία και 0,2% στην Ισπανία, κάτι που ισοδυναμεί με περίπου 75.000 και 20.000 νέες
θέσεις εργασίας, αντίστοιχα.
Συστάσεις
Για να επιτευχθεί αυτή η ευκαιρία, η τουριστική βιομηχανία στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία
θα πρέπει να λάβει τουλάχιστον κάποια από τα ακόλουθα μέτρα:


Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αναπτύξουν περαιτέρω τη διαδικτυακή παρουσία τους
(σε διάφορες γλώσσες) ως πρωταρχικό μέσο μάρκετινγκ και κρατήσεων. Αυτό θα
πρέπει να εκτείνεται σε διάφορες πλατφόρμες (ιστοτόπους, εφαρμογές ταξιδιών,
αναζήτηση, πύλες πωλήσεων, ταξιδιωτικές κριτικές, ταξιδιωτικούς οδηγούς) και να
6
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περιλαμβάνει περιεχόμενο που να διευρύνεται συνεχώς. Η ανάπτυξη περιεχομένου
που να εκτείνεται τόσο σε καθιερωμένες όσο και σε μικρότερες, εξειδικευμένες
επιχειρήσεις θα αποφέρει περαιτέρω επιπτώσεις.


Ανάπτυξη διαδικτυακού περιεχομένου για πολιτιστικό τουρισμό. Λαμβάνοντας υπόψη
το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο πολιτισμός στον τομέα του τουρισμού στην
Ευρώπη, το διαδίκτυο προσφέρει μια μεγάλη ευκαιρία ώστε να δίνονται κίνητρα για
ταξίδια εκθέτοντας πολιτιστικά αγαθά στους καταναλωτές.



Οι κυβερνητικοί οργανισμοί μπορούν να συνεργάζονται με τον ιδιωτικό τομέα για την
παροχή συμπληρωματικού διαδικτυακού περιεχομένου σχετικά με τον προορισμό και
τον πολιτισμό.



Χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ενθάρρυνση υποβολής σχολίων από
τους πελάτες. Αυτό θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να οικοδομήσουν σχέσεις με τους
πελάτες τους και να βελτιώσουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες με την πάροδο του
χρόνου.
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Εισαγωγή
Το διαδίκτυο συνεχίζει να αναπτύσσεται, τόσο ως πηγή πληροφοριών όσο και ως
αγορά για συναλλαγές με σημαντικές επιπτώσεις για την ευρύτερη οικονομία.
Περισσότερο από το ένα τρίτο (34,3%) του παγκόσμιου πληθυσμού έχει πρόσβαση
στο διαδίκτυο, κάτι που αντιστοιχεί σε ποσοστό αύξησης πάνω από 550% από το
έτος 20001. Ομοίως, το 17% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει πρόσβαση στο
διαδίκτυο μέσω κινητής συσκευής. Τα ποσοστά αυτά είναι ακόμα υψηλότερα μεταξύ
των ταξιδιωτών.
Το διαδίκτυο έχει φέρει επανάσταση στην τουριστική βιομηχανία, τόσο ως πηγή
πληροφοριών όσο και ως δίαυλος πωλήσεων. Το διαδικτυακό μάρκετινγκ, οι
φωτογραφίες και οι κριτικές καταναλωτών φέρνουν προορισμούς και αξιοθέατα στις
οθόνες πιθανών ταξιδιωτών σε όλο τον κόσμο. Η ευκολία με την οποία μπορούν να
αξιολογήσουν και να συγκρίνουν τις ταξιδιωτικές τους επιλογές οι πελάτες ανοίγει
νέες αγορές τόσο για μεγάλες όσο και για μικρές επιχειρήσεις. Και η δυνατότητα
επιβεβαίωσης τιμών και ηλεκτρονικής αγοράς υπηρεσιών έχει πλεονεκτήματα τόσο
για τους ταξιδιώτες όσο και για τις επιχειρήσεις.
Η παρούσα μελέτη διερευνά την αξία του διαδικτυακού περιεχομένου για τις
τουριστικές οικονομίες της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Ισπανίας. Στη συνέχεια, η
ανάλυση ποσοτικοποιεί τις ευκαιρίες για πρόσθετη οικονομική ανάπτυξη με την
αύξηση της υιοθέτησης του διαδικτύου από την τουριστική βιομηχανία σε κάθε
χώρα.

1



Η 1η Ενότητα προσδιορίζει τη σημασία του διαδικτυακού
περιεχομένου για τους ταξιδιώτες στην Ευρώπη - με επίκεντρο την
πλευρά της ζήτησης στον ταξιδιωτικό τομέα. Αυτή η ανάλυση
δείχνει πώς αλληλεπιδρούν με το διαδικτυακό περιεχόμενο οι
Ευρωπαίοι τουρίστες.



Η 2η Ενότητα εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο η πρόσθετη
διαφάνεια και προσβασιμότητα που παρέχει το διαδικτυακό
περιεχόμενο βοηθά επιτυχημένες επιχειρήσεις να προσεγγίσουν
αυτούς τους πελάτες. Η ανάλυση αυτή προσδιορίζει τα οικονομικά
οφέλη για τους φορείς εντός των βασικών τομέων του τουρισμού.



Στη συνέχεια, η 3η Ενότητα προσδιορίζει και ποσοτικοποιεί τους
διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους το διαδικτυακό

«Internet World Stats 2013»
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περιεχόμενο μπορεί να ωφελήσει τόσο τους καταναλωτές όσο και
τις επιχειρήσεις μέσα από διαφορετικές πλατφόρμες.


Η 4η Ενότητα εξετάζει τη σημασία του διαδικτυακού περιεχομένου
για τον πολιτιστικό τουρισμό στην Ευρώπη. Η ανάλυση συγκρίνει τις
αναζητήσεις στο Google με την πραγματική συμπεριφορά για να
διαπιστωθεί η επίδραση του διαδικτυακού περιεχομένου και ο
τρόπος που ανταποκρίνονται οι προμηθευτές.



Έχουν εντοπιστεί ορισμένοι περιορισμοί που εμποδίζουν την
ευρωπαϊκή τουριστική βιομηχανία να αξιοποιεί πλήρως τα οφέλη
του διαδικτυακού περιεχομένου - οι περιορισμοί αυτοί
προσδιορίζονται στην 5η Ενότητα.



Η 6η Ενότητα συγκεντρώνει όλες τις παραπάνω αναλύσεις και
ποσοτικοποιεί τις επιπτώσεις του διαδικτυακού περιεχομένου στην
ευρωπαϊκή τουριστική βιομηχανία και την ευρύτερη οικονομία, με
ιδιαίτερη έμφαση στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία.



Στην 7η Ενότητα εξετάζονται οι ευκαιρίες για μελλοντική ανάπτυξη,
συμπεριλαμβανομένου και του βαθμού στον οποίο μπορεί να
χρησιμοποιηθεί το διαδικτυακό περιεχόμενο για την τόνωση της
τουριστικής προσφοράς και ζήτησης στις χώρες αυτές και τα
οικονομικά οφέλη που μπορούν να επιτευχθούν.
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1 Διαδικτυακό περιεχόμενο: Απόψεις
πελατών
Κύρια ευρήματα:

1.1



Το διαδικτυακό περιεχόμενο είναι σήμερα η κύρια πηγή ταξιδιωτικών πληροφοριών,
υπερβαίνοντας όλες τις άλλες μορφές παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης και μάρκετινγκ
στην Ευρώπη.



Η χρήση του διαδικτύου συνεχίζει να παρουσιάζει αύξηση στην Ευρώπη, φτάνοντας σε
ποσοστό άνω του 70% το 2012.



Αν και υπάρχουν διαφορές σε ολόκληρη την περιοχή, το ποσοστό των νοικοκυριών με
πρόσβαση στο διαδίκτυο σε διάφορες χώρες έχει συγκλίνει τα τελευταία οκτώ χρόνια.



Οι χώρες με μεγαλύτερα ποσοστά πρόσβασης στο διαδίκτυο παρουσιάζουν επίσης
υψηλότερα επίπεδα ηλεκτρονικού εμπορίου.



Οι πλουσιότερες αγορές προέλευσης κάνουν μεγαλύτερη χρήση του διαδικτύου για
τουριστικές έρευνες και αγορές, κάτι που θα πρέπει να αξιοποιηθεί από τους
προορισμούς.



Εντός του τουριστικού τομέα, το διαδίκτυο χρησιμοποιείται ευρέως, τόσο ως μέσο
έρευνας όσο και ως μέσο κρατήσεων, αν και η έρευνα είναι πιο διαδεδομένη.



Το περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες έχει ιδιαίτερη επιρροή, με το 34% των
ταξιδιωτών να αναφέρουν ότι η απόφαση σχετικά με το ταξίδι τους επηρεάστηκε από τη
γνώμη κάποιου ατόμου που γνωρίζουν μόνο μέσω του διαδικτύου.

Ευρωπαϊκή πρόσβαση στο διαδίκτυο και ηλεκτρονικό εμπόριο

Η χρήση του διαδικτύου εντός της Ευρώπης
ωριμάζει με ταχείς ρυθμούς. Σύμφωνα με την
Eurostat, το 2004, μόλις το 40% των νοικοκυριών
της ΕΕ είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Από το
2012, πάνω από 70% των νοικοκυριών είχαν
απευθείας πρόσβαση στο διαδίκτυο στο σπίτι.
Η διείσδυση του διαδικτύου στην ΕΕ είναι κατά
πολύ πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο του 34%
και έρχεται δεύτερη μετά τη Βόρεια Αμερική σε μια
κατάταξη των περιφερειών του κόσμου. Πάνω από
το 15% των χρηστών του διαδικτύου παγκοσμίως
είναι εντός της ΕΕ. Το κοινό του διαδικτυακού
περιεχομένου στην ΕΕ είναι τεράστιο και συνεχίζει
να επεκτείνεται. Σε απόλυτους αριθμούς, σχεδόν
400 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ είναι τακτικοί

ΕΕ: νοικοκυριά με πρόσβαση στο διαδίκτυο
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χρήστες του διαδικτύου σε σύγκριση με κάτω από 300 εκατομμύρια στη Βόρεια
Αμερική και πάνω από ένα δισεκατομμύριο στην Ασία, σύμφωνα με στοιχεία του
Internet World Statistics. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι διαφορές μεταξύ
χωρών όσον αφορά στην πρόσβαση στο διαδίκτυο έχουν μειωθεί σημαντικά εντός
της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια. Το 2007, μια μικρή πλειοψηφία των πολιτών της
ΕΕ χρησιμοποιούσε το διαδίκτυο, ενώ σήμερα πάνω από το 70% των πολιτών
έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Από το 2012, πάνω από το 50% του πληθυσμού της κάθε υπό εξέταση χώρας
χρησιμοποιούσε το διαδίκτυο. Και σε 26 από τις 29 χώρες με στοιχεία που
παρουσιάζονται μέσω της Eurostat, τουλάχιστον το 60% του πληθυσμού
χρησιμοποιεί το διαδίκτυο, ενώ σε έντεκα χώρες, πάνω από το 80% του πληθυσμού
χρησιμοποιεί το διαδίκτυο.
Συνήθως οι χώρες με μεγαλύτερη διείσδυση του διαδικτύου είναι πλουσιότερες. Οι
έντεκα χώρες στις οποίες πάνω από το 80% του πληθυσμού χρησιμοποιεί το
διαδίκτυο έχουν κάποιες από τις υψηλότερες τιμές ΑΕΠ ανά κεφαλή στην περιοχή.
Στις χώρες αυτές αντιστοιχεί περίπου το ήμισυ του πληθυσμού όλων των υπό
εξέταση χωρών, αλλά το 65% του ΑΕΠ και περίπου το 70% της ζήτησης
εξερχόμενων ταξιδιών.

Νοικοκυριά με πρόσβαση στο διαδίκτυο, 2004
Ρουμανία
Βουλγαρία
Λιθουανία
Ουγγαρία
Λετονία
Ελλάδα
Δημοκρατία …
Σλοβακία
Πορτογαλία
Πολωνία
Εσθονία
Ιταλία
Γαλλία
Ισπανία
Ιρλανδία
Μάλτα
Αυστρία
Σλοβενία
Βέλγιο
Φινλανδία
Κύπρος
Ηνωμένο …
Λουξεμβούργο
Νορβηγία
Γερμανία
Ολλανδία
Δανία
Σουηδία
Ισλανδία

0
Πηγή: Eurostat

Βουλγαρία
Ρουμανία
Ελλάδα
Πορτογαλία
Λιθουανία
Κύπρος
Ιταλία
Δημοκρατία της …
Ισπανία
Ουγγαρία
Λετονία
Πολωνία
Σλοβενία
Σλοβακία
Εσθονία
Μάλτα
Βέλγιο
Αυστρία
Γαλλία
Ιρλανδία
Γερμανία
Ηνωμένο Βασίλειο
Φινλανδία
Σουηδία
Δανία
Νορβηγία
Λουξεμβούργο
Ολλανδία
Ισλανδία

x 13.5

20

40

Νοικοκυριά με πρόσβαση στο διαδίκτυο, 2012

60

80
100
% όλων των νοικοκυριών

0
Πηγή: Eurostat

x 1.9

20

40

60

80
100
% όλων των νοικοκυριών

Το γεγονός ότι η πρόσβαση στο διαδίκτυο συνεπάγεται επιτυχία του ηλεκτρονικού
εμπορίου ανά χώρα δεν αποτελεί έκπληξη. Το παρακείμενο διάγραμμα δείχνει μια
ισχυρή σχέση μεταξύ των δύο αυτών δεικτών όσον αφορά στη χρήση του
διαδικτύου. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση νοικοκυριών με πρόσβαση στο διαδίκτυο
τείνει να οδηγεί σε υψηλότερο ποσοστό συναλλαγών μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου.
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Σύμφωνα με την Eurostat, οι μισοί περίπου τακτικοί
χρήστες του διαδικτύου στην ΕΕ έχουν πρόσφατα
κάνει ηλεκτρονικές αγορές. Οι χρήστες του
διαδικτύου στο Ηνωμένο Βασίλειο φαίνεται να είναι
πιο πιθανό να κάνουν ηλεκτρονικές αγορές από ό,τι
οι χρήστες σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της ΕΕ, με
το 82% των τακτικών χρηστών του διαδικτύου να
κάνουν ηλεκτρονικές αγορές. Στο άλλο άκρο του
φάσματος, μόλις το 11% των χρηστών στη
Ρουμανία κάνει ηλεκτρονικές αγορές τακτικά.
Ωστόσο, η διαφορά μεταξύ των πιο τακτικών
αγοραστών μέσω διαδικτύου και των λιγότερο
τακτικών αγοραστών μέσω διαδικτύου έχει επίσης
μειωθεί σημαντικά κατά τα τελευταία πέντε χρόνια,
καθώς η πρόσβαση στο διαδίκτυο έχει γίνει πιο
σύνηθες φαινόμενο.

Ηλεκτρονικό εμπόριο και διείσδυση ζήτησης στην Ευρώπη
μερίδιο κύκλου εργασιών ηλεκτρονικού εμπορίου (όλοι οι τομείς εξαιρουμένου
χρηματοπιστωτικού
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Καθώς έχει γίνει πιο διαδεδομένη, η χρήση του διαδικτύου έχει εξελιχθεί - από ένα
εργαλείο κυρίως για έρευνες, σε μία ξεχωριστή αγορά. Η εμπιστοσύνη στις
ηλεκτρονικές αγορές έχει αυξηθεί καθώς ένα μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού
έχει αποκτήσει πρόσβαση στο διαδικτυακό περιεχόμενο. Ωστόσο, το διαδίκτυο
εξακολουθεί να παρέχει στους καταναλωτές σημαντικά οφέλη για έρευνες,
παρέχοντας σαφείς και συγκρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα. Τα
πληροφοριακά αυτά οφέλη είναι ξεκάθαρα όσον αφορά στην τουριστική βιομηχανία.

1.2

Διαδικτυακές αναζητήσεις σε σχέση με τον τουρισμό

Το διαδικτυακό περιεχόμενο είναι σήμερα η κύρια
πηγή ταξιδιωτικών πληροφοριών, υπερβαίνοντας
όλες τις άλλες μορφές παραδοσιακών μέσων
ενημέρωσης και μάρκετινγκ στην Ευρώπη. Οι μισοί
από τους ταξιδιώτες από την ΕΕ χρησιμοποιούν
ιστοσελίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης για
ταξιδιωτικές πληροφορίες. Κάτω από το 10% αντλεί
ταξιδιωτικές πληροφορίες τις εφημερίδες, το
ραδιόφωνο και την τηλεόραση μαζί. Τα ταξιδιωτικά
πρακτορεία και τα γραφεία τουρισμού παρέχουν
ταξιδιωτικές πληροφορίες στο 20% περίπου των
Ευρωπαίων τουριστών.
Η μόνη πηγή που υπερβαίνει τη σημασία του
διαδικτυακού περιεχομένου είναι οι συστάσεις φίλων
και συγγενών. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι
η διάκριση αυτή γίνεται ολοένα και λιγότερο

Πιο σημαντικές πηγές ταξιδιωτικών πληροφοριών
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ξεκάθαρη με την ανάπτυξη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης καθώς υπάρχει
περισσότερη προσωπική αλληλεπίδραση στο διαδίκτυο.
Στο τρέχον στάδιο της διαδικτυακής ανάπτυξης της ευρωπαϊκής τουριστικής
βιομηχανίας, οι έρευνες εξακολουθούν να αποτελούν την κύρια αλληλεπίδραση
μεταξύ προμηθευτών και τουριστών. Οι έρευνες είναι πιο διαδεδομένες από ό,τι οι
κρατήσεις, όσον αφορά στην ΕΕ στο σύνολό της. Σύμφωνα με τα στοιχεία της
Eurostat, σχεδόν το 40% του συνόλου των νοικοκυριών (και σχεδόν το ήμισυ του
συνόλου των χρηστών του διαδικτύου) χρησιμοποιούν το διαδίκτυο με σκοπό τις
έρευνες στον τομέα του τουρισμού. Ωστόσο, λιγότερο από το 25% των νοικοκυριών
κάνουν κρατήσεις σε σχέση με τα ταξίδια τους μέσω του διαδικτύου.
Η χρήση του διαδικτύου για έρευνες σχετικά με τον τουρισμό σε σύγκριση με τη
χρήση του διαδικτύου για πραγματοποίηση κρατήσεων διαφέρει σε μεγάλο βαθμό
ανά αγορά και βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ωριμότητα της αγοράς. Για τις πιο
ανεπτυγμένες, μεγαλύτερες οικονομίες της ΕΕ, το ποσοστό των νοικοκυριών που
ερευνούν θέματα σχετικά με τον τουρισμό στο διαδίκτυο είναι ανάλογο με το
ποσοστό που προχωρά σε κρατήσεις μέσω του διαδικτύου. Οι οικονομίες αυτές
αποτελούν την πλειοψηφία της τουριστικής ζήτησης στην περιοχή και επίσης
τείνουν, σε γενικές γραμμές, να παρουσιάζουν μεγαλύτερη διείσδυση του
διαδικτύου.
Για τις λιγότερο εύπορες αγορές, το ποσοστό
νοικοκυριών που ερευνά θέματα σχετικά με τον
τουρισμό στο διαδίκτυο είναι αυτή τη στιγμή
μεγαλύτερο από το ποσοστό που κάνει κρατήσεις
μέσω του διαδικτύου. Αυτό φαίνεται να ακολουθεί
ένα μοτίβο διείσδυσης του διαδικτύου και
ωρίμανσης το οποίο είναι παρόμοιο με τις
λεγόμενες καμπύλες-s. Το παρακείμενο διάγραμμα
παρουσιάζει
αναλογίες
νοικοκυριών
που
χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για έρευνες και
κρατήσεις σε σχέση με τον τουρισμό, ανά χώρα.
Εάν οι αναλογίες χρήσης του διαδικτύου για έρευνες
και αγορές ήταν οι ίδιες, η χώρα θα ήταν στη
γραμμή 45 μοιρών. Αντί αυτού, τα στοιχεία δείχνουν
ότι τα νοικοκυριά αρχικά χρησιμοποιούν το
διαδίκτυο για έρευνες σε σχέση με τον τουρισμό και
στη συνέχεια, καθώς ωριμάζει η διείσδυση του
διαδικτύου, υπάρχει επίσης μια κίνηση προς τις
κρατήσεις μέσω διαδικτύου. Τα στοιχεία για τα
προηγούμενα χρόνια δείχνουν μια παρόμοια
διανομή με μια ξεκάθαρη κίνηση κατά μήκος της
γραμμής καθώς η διείσδυση του διαδικτύου έχει
αναπτυχθεί στις αγορές.

Χρήση διαδικτύου για τουρισμό, 2012

% νοικοκυριών που κάνουν έρευνες σε σχέση με τον τουρισμό στο διαδίκτυο
70
60
50
Ισπανία

40
Ιταλία

30

Ελλάδα

20

Διείσδυση
διαδικτύου

10
0
0

10

Πηγή: Eurostat

20

30

40

50

60

70

% νοικοκυριών που κάνουν τουριστικές κρατήσεις μέσω διαδικτύου

13

Οι συνέπειες του διαδικτυακού περιεχομένου στον Ευρωπαϊκό Τουρισμό
Νοέμβριος 2013

Οι χώρες με τη χαμηλότερη διείσδυση του διαδικτύου (περίπου 60% των
νοικοκυριών με πρόσβαση στο διαδίκτυο κατά μέσο όρο) τείνουν να βρίσκονται στην
κάτω αριστερή γωνιά, με χαμηλή συχνότητα εμφάνισης τόσο των ερευνών στο
διαδίκτυο όσο και των κρατήσεων μέσω του διαδικτύου. Καθώς αυξάνεται η
διείσδυση του διαδικτύου, οι έρευνες μέσω του διαδικτύου αυξάνονται γρηγορότερα
από ό,τι οι κρατήσεις μέσω του διαδικτύου. Για την πλειοψηφία των χωρών, οι
έρευνες, μέσω του διαδικτύου, όσον αφορά στον τουρισμό είναι πιο κοινές από τις
κρατήσεις μέσω του διαδικτύου. Στην επάνω δεξιά πλευρά του διαγράμματος, οι
πλουσιότερες χώρες με υψηλότερη από το μέσο όρο διείσδυση του διαδικτύου, είναι
περισσότερο ευθυγραμμισμένες όσον αφορά στις δραστηριότητες ερευνών και
κρατήσεων.
Είναι πιθανόν οι κρατήσεις μέσω διαδικτύου όσον αφορά στον τουρισμό να γίνουν
πιο διαδεδομένες στο μέλλον, καθώς εξελίσσεται η διαδικτυακή δραστηριότητα,
αλλά προς το παρόν η έρευνα εξακολουθεί να αποτελεί πρωταρχική διάδραση
μεταξύ τουριστικής βιομηχανίας και καταναλωτών. Η διάδραση αυτή παρέχει κάποια
σαφή οφέλη τόσο στην βιομηχανία όσο και στους καταναλωτές καθώς η ροή
ποιοτικών πληροφοριών διευκολύνει τα ταξίδια.
Σε αυτό το στάδιο της διαδικτυακής εξέλιξης υπάρχουν κίνδυνοι ότι οι εν λόγω
προτιμήσεις από την πλευρά της ζήτησης επηρεάζουν την πλευρά της προσφοράς.
Η χαμηλότερη χρήση του το διαδικτύου και η σχετική χαμηλότερη εμπιστοσύνη στις
κρατήσεις μέσω διαδικτύου ίσως συνεπάγεται χαμηλότερη παροχή διαδικτυακού
περιεχομένου. Αυτό μπορεί να τοποθετήσει τις αγορές αυτές σε μειονεκτική θέση
στις διεθνείς αγορές. Οι πιθανοί τουρίστες από τις μεγαλύτερες αγορές προέλευσης
με μεγαλύτερη ροπή προς τις έρευνες και κρατήσεις μέσω του διαδικτύου μπορεί να
μην είναι σε θέση να κατανοήσουν πλήρως τι έχει να προσφέρει η αγορά και μπορεί
ακόμη να επιλέξουν να ταξιδέψουν σε άλλους προορισμούς που παρέχουν πιο
ξεκάθαρες ηλεκτρονικές πληροφορίες.
Αυτό είναι εμφανές στην Ελλάδα, όπου το ποσοστό νοικοκυριών που κάνουν
έρευνες και κρατήσεις μέσω του διαδικτύου είναι χαμηλό. Η Ιταλία έχει ένα παρόμοιο
χαμηλό ποσοστό νοικοκυριών που κάνουν κρατήσεις μέσω του διαδικτύου αλλά ένα
υψηλότερο ποσοστό που κάνουν έρευνες μέσω του διαδικτύου. Οι Έλληνες και
Ισπανοί ταξιδιώτες φαίνεται ότι δίνουν μεγαλύτερη από το μέσο όρο σημασία στις
προσωπικές συστάσεις, ενώ οι Ιταλοί δείχνουν μεγαλύτερη του μέσου όρου
εμπιστοσύνη στα ταξιδιωτικά πρακτορεία. Η Ισπανία έχει υψηλότερο ποσοστό
νοικοκυριών που κάνουν κρατήσεις και έρευνες σε σχέση με τον τουρισμό μέσω του
διαδικτύου σε σύγκριση με τις άλλες δύο χώρες εστίασης, σύμφωνα με την
παρατηρηθείσα τάση σε όλες τις χώρες. Τα δεδομένα ταξιδιών για την Ισπανία, από
εθνικές πηγές δεδομένων, δείχνουν επίσης ότι το ποσοστό εισερχόμενων
ταξιδιωτών που κάνει κρατήσεις μέσω του διαδικτύου είναι πολύ μεγαλύτερο από το
εγχώριο μερίδιο, αντανακλώντας την μεγαλύτερη ροπή για κρατήσεις μέσω του
διαδικτύου στις μεγαλύτερες αγορές προέλευσης. Δεν έχουν αναφερθεί ειδικά
στοιχεία αυτού του είδους από την Ελλάδα και την Ιταλία, αλλά τα περιορισμένα
διαθέσιμα στοιχεία υποδεικνύουν ότι το ίδιο ισχύει και για αυτές τις αγορές.
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1.3

Περιεχόμενο παραγόμενο από χρήστες

Τα σχόλια καταναλωτών για προορισμούς, μουσεία, θεματικά πάρκα, εκθέματα,
εστιατόρια, και ξενοδοχεία έχουν καταστεί ζωτικής σημασίας για την επιτυχία των
τουριστικών επιχειρήσεων καθώς οι πιθανοί πελάτες βασίζονται σε αυτά τα σχόλια
για να λάβουν αποφάσεις αγοράς. Οι καταναλωτές ενθαρρύνονται συχνά να
δημοσιεύουν φωτογραφίες και βίντεο, να αφηγούνται τις εμπειρίες τους και να
εμπλουτίζουν άλλο διαδικτυακό υλικό όπως «κύρια αξιοθέατα που πρέπει να
επισκεφθείτε» σε χάρτες. Δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να σχολιάζουν, να
συνδέουν, να μοιράζονται και να ενσωματώνουν πληροφορίες, δημιουργούνται
συνδέσεις μεταξύ χωρών και χρηστών. Το περιεχόμενο φιλοξενείται από τις
επιχειρήσεις και μπορεί να χρησιμοποιείται με σκοπό να προωθήσει τις πωλήσεις,
παρόλο που αρχικά παράγεται από άλλους χρήστες.
Ελλείψει προσωπικών συστάσεων, η καλύτερη εναλλακτική είναι μια ηλεκτρονική
κριτική από παρόμοιους ταξιδιώτες με παρόμοιους στόχους όσον αφορά στα
ταξίδια. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιτρέπουν μεγαλύτερη ανταλλαγή
προσωπικών εμπειριών σε ό,τι αφορά τα ταξίδια μέσω του διαδικτύου,
συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών και περιγραφών τόπων και εμπειριών. Στην
πραγματικότητα, αυτό διευκολύνει τη μεγαλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών και
συστάσεων ανάμεσα σε φίλους και συγγενείς καθώς και ανάμεσα σε μια ευρύτερη
ομάδα «εικονικών γνωριμιών». Ως εκ τούτου, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το
περιεχόμενο που παράγεται από χρήστες αποτελούν ισχυρά εργαλεία για τους
παρόχους τουριστικών υπηρεσιών, για να τους βοηθήσουν να καταλάβουν, ώστε να
έρθουν σε επαφή με πιθανούς επισκέπτες και να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους.
Η εμπιστοσύνη είναι ζωτικής σημασίας για τη μετατροπή των ερευνητών σε
αγοραστές.
Σύμφωνα με μια έρευνα του Skyscanner που διεξήχθη το 2011, το 52% των
χρηστών του Facebook δήλωσε ότι βλέποντας τις φωτογραφίες διακοπών φίλων
τους εμπνεύστηκε να κλείσει ταξίδια για το συγκεκριμένο προορισμό2. Η έρευνα
αυτή δείχνει το ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην προώθηση συστάσεων
από φίλους και συγγενείς καθώς και από «εικονικά αγνώστους». Το 34% των
Ευρωπαίων ταξιδιωτών ανέφερε ότι η απόφαση σχετικά με το ταξίδι τους
επηρεάστηκε από την γνώμη κάποιου ατόμου που γνωρίζουν μόνο μέσω του
διαδικτύου. Η σημασία της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τους πιο
ενεργούς καταναλωτές είναι επίσης εμφανής στη σχετική με τις κρατήσεις
συμπεριφορά των επισκεπτών των ιστοσελίδων σύγκρισης ταξιδιών του
Skyscanner. Το ποσοστό μετατροπής (conversion rate) σε ό,τι αφορά τις κρατήσεις

2

Έκθεση Ταξιδιωτικών Τάσεων Skyscanner 2012 (Skyscanner Travel Trends Report 2012)
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φέρεται να είναι 50% υψηλότερο για επισκέπτες της σελίδας τους στο Facebook
από ό,τι για επισκέπτες του κύριου ιστότοπού τους.
Οι τουριστικές επιχειρήσεις που συνεργάζονται ενεργά με τους δημιουργούς
περιεχομένου παραγόμενου από τους χρήστες αναμένεται να ευημερήσουν
ανταποκρινόμενες τόσο στα θετικά όσο και στα αρνητικά σχόλια και βελτιώνοντας
τις υπηρεσίες τους. Με το να είναι ανοιχτές στα σχόλια και την κριτική μέσω του
διαδικτύου, οι επιχειρήσεις και οι προορισμοί μπορούν να κερδίσουν εμπιστοσύνη
και να αυξήσουν τις πωλήσεις τους.
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2 Διαδικτυακό περιεχόμενο: Απόψεις κλάδου
Κύρια ευρήματα:

2.1



Το ποσοστό των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό εμπόριο στην
Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα είναι σχετικά μικρό. Η ανισορροπία αυτή αποτελεί μια
σημαντική ευκαιρία για αύξηση των ηλεκτρονικών πωλήσεων μέσω πιο ευρείας
υιοθέτησης, από τον κλάδο, των διαδικτυακών πωλήσεων και των πλατφορμών
μάρκετινγκ.



Οι προορισμοί που χρησιμοποιούν περισσότερο το διαδίκτυο για να προσεγγίσουν
πελάτες είχαν καλύτερες επιδόσεις από άλλους παρόμοιους προορισμούς τα τελευταία
χρόνια. Οι προορισμοί αυτοί έχουν κερδίσει μερίδιο αγοράς από τους ανταγωνιστές τους.
Αυτός είναι εν μέρει ο λόγος για τον οποίο η Ελλάδα και η Ισπανία δεν έχουν
παρουσιάσει αύξηση του μεριδίου αγοράς κατά την περίοδο αυτή, ενώ η αύξηση του
μεριδίου αγοράς της Ιταλίας είναι σχετικά μικρή.

Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στο διαδίκτυο

Μια σημαντική παρουσία στο διαδίκτυο είναι ζωτικής σημασίας ώστε οι επιχειρήσεις
να συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στην αυξανόμενη ζήτηση και ώστε οι οικονομίες
να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους σε μια ολοένα και πιο παγκοσμιοποιημένη
αγορά. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τον τουρισμό ο οποίος εξαρτάται σε
μεγάλο βαθμό από τη διεθνή ζήτηση σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ως αποτέλεσμα,
η συσχέτιση μεταξύ των νοικοκυριών που αγοράζουν τουριστικές υπηρεσίες μέσω
του διαδικτύου και των εσόδων του τουρισμού δεν είναι τόσο κοντά όσο οι
ευρύτερες ηλεκτρονικές πωλήσεις και η διείσδυση του διαδικτύου ανά χώρα. Τα
εμπόδια στην πλευρά της προσφοράς αποτελούν ένα πιο σημαντικό παράγοντα
στον οποίο υστερεί η υιοθέτηση του διαδικτύου από τον κλάδο.
Οι εξαγωγικές βιομηχανίες, όπως ο τουρισμός, θα
πρέπει να γνωρίζουν τις προτιμήσεις των
διαδικτυακών καταναλωτών σε αγορές που
αποφέρουν την πλειονότητα της ζήτησης. Οι
περιορισμοί από την πλευρά της προσφοράς
αποτελούν έναν πιο σημαντικό παράγοντα όπου
υστερεί η υιοθέτηση του διαδικτύου από τον κλάδο.
Σύμφωνα με μια έκθεση από το Παγκόσμιο
Ινστιτούτο McKinsey (McKinsey Global Institute)3, οι

Πωλήσεις, ζήτηση και προσφορά σε σχέση με την ΕΕ
Διαφορά με τον μέσο όρο της ΕΕ σε μέτρα διαδικτυακής διείσδυσης
0%
-10%
-20%
-30%
-40%

Διαδικτυακός κύκλος
εργασιών

-50%

Νοικοκυριά στο διαδίκτυο

-60%

Επιχειρήσεις που
πραγματοποιούν πωλήσεις
μέσω διαδικτύου

-70%
-80%
Ελλάδα
3

McKinsey Global Institute, Pelissie du Rausas et al., 2011

Ιταλία

Ισπανία

Πηγή: Eurostat, Oxford Economics
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δαπάνες μέσω διαδικτύου συνέβαλαν κατά 3,4% στο ΑΕΠ στις 13 χώρες που
καλύπτονται από την έρευνα. Καθώς αναμένεται περαιτέρω αύξηση στις
ηλεκτρονικές πωλήσεις εντός της Ευρώπης, και ιδίως εντός του τουριστικού κλάδου,
είναι υψίστης σημασίας να αυξηθεί η ανάπτυξη διαδικτυακού περιεχομένου του
κλάδου.
Οι περιορισμοί του να μην μπορούν να ανταποκριθούν στη διαδικτυακή ζήτηση οι
προμηθευτές είναι εμφανής σε αγορές στις οποίες οι διαδικτυακές πωλήσεις είναι
χαμηλές σε σχέση με τον διαδικτυακό πληθυσμό. Σε αυτές τις αγορές, το ποσοστό
των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι σχετικά μικρό.
Αυτή η ανισορροπία αποτελεί τη μεγαλύτερη ευκαιρία για αύξηση των διαδικτυακών
πωλήσεων μέσω μιας πιο ευρείας υιοθέτησης, από τη βιομηχανία, των
διαδικτυακών πωλήσεων και των πλατφορμών μάρκετινγκ.
Στην Ιταλία, οι επιχειρήσεις έχουν 67% λιγότερες πιθανότητες να
πραγματοποιήσουν διαδικτυακές πωλήσεις από το μέσο όρο της ΕΕ. Στην Ελλάδα,
οι επιχειρήσεις βρίσκονται κατά 50% κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ, ενώ ο
διαδικτυακός κύκλος εργασιών (πωλήσεις) βρίσκεται κατά 70% κάτω από το μέσο
όρο της ΕΕ. Το ποσοστό των ισπανικών επιχειρήσεων που βρίσκονται στο
διαδίκτυο υστερεί κατά 17% σε σχέση με το μέσο όρο της ΕΕ, με μόλις το 10% των
επιχειρήσεων να πραγματοποιούν πωλήσεις μέσω του διαδικτύου.
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Δείκτες διαδικτυακών πωλήσεων, ζήτησης και προσφοράς
Διαδικτυακός κύκλος
%
diff EU*
EU 27
Τσεχική
Δημοκρατία
Λουξεμβούργο
Ιρλανδία
Σουηδία
Ουγγαρία
Ηνωμένο
Βασίλειο
Φ ινλανδία
Νορβηγία
Δανία
Γερμανία
Βέλγιο
Ισπανία
Γαλλία
Ισλανδία
Εσθονία
Μάλτα
Ολλανδία
Αυστρία
Σλοβενία
Λιθουανία
Πορτογαλία
Σλοβακία
Πολωνία
Λετονία
Ιταλία
Κύπρος
Ελλάδα
Ρουμανία
Βουλγαρία

15

Νοικοκυριά με πρόσβαση
%
diff EU*
76

Επιχειρήσεις που
%
diff EU*
12

24

60%

65

-14%

15

25%

23
21
20
19

53%
40%
33%
27%

93
81
92
69

22%
7%
21%
-9%

9
21
21
6

-25%
75%
75%
-50%

19

27%

87

14%

16

33%

18
18
17
17
14
14
14
14
13
13
13
13
13
12
12
12
10
7
6
5
4
4
3

20%
20%
13%
13%
-7%
-7%
-7%
-7%
-13%
-13%
-13%
-13%
-13%
-20%
-20%
-20%
-33%
-53%
-60%
-67%
-73%
-73%
-80%

87
93
92
85
78
68
80
95
75
77
94
79
74
62
61
75
70
69
63
62
54
54
51

14%
22%
21%
12%
3%
-11%
5%
25%
-1%
1%
24%
4%
-3%
-18%
-20%
-1%
-8%
-9%
-17%
-18%
-29%
-29%
-33%

15
29
19
18
20
10
12
0
11
12
22
10
11
18
16
6
5
4
4
7
6
3
3

25%
142%
58%
50%
67%
-17%
0%
-100%
-8%
0%
83%
-17%
-8%
50%
33%
-50%
-58%
-67%
-67%
-42%
-50%
-75%
-75%

* % διαφοράς από τον μέσο όρο στην ΕΕ
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2.2

Ευρωπαϊκή βιομηχανία τουρισμού στο διαδίκτυο

Η διαδικτυακή παρουσία καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το ποσοστό των τουριστικών
εσόδων που προέρχεται από διαδικτυακές πωλήσεις. Η τουριστική ζήτηση
αποτελείται από τις δαπάνες των κατοίκων διαφόρων χωρών και η επιθυμία τους
για διαδικτυακό περιεχόμενο (και η διαθεσιμότητα κρατήσεων) πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη από τους προμηθευτές. Ένα εντυπωσιακό 40% της τουριστικής
ζήτησης στην Ευρώπη προέρχεται από διασυνοριακές δαπάνες από ξένους
επισκέπτες4 ενώ οι τουριστικές εισπράξεις αποτελούν πάνω από το 5% του
συνόλου των εξαγωγών. Η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία είναι μεταξύ των
κορυφαίων 10 πιο επισκεπτόμενων χωρών της περιοχής και η διεθνής τουριστική
ζήτηση αποτελεί ένα σημαντικό ποσοστό της συνολικής τουριστικής ζήτησης (55%,
27% και 44%, αντίστοιχα).
Δεδομένου ότι η τουριστική βιομηχανία πραγματοποιεί πωλήσεις σε μια διεθνή
αγορά, το ποσοστό των νοικοκυριών που αγοράζουν ή ερευνούν ταξιδιωτικές
υπηρεσίες μέσω του διαδικτύου είναι πιο σημαντικό στις αγορές προέλευσης από
ό,τι εντός του προορισμού. Για παράδειγμα, τα στοιχεία της Eurostat για οικιακή
χρήση του διαδικτύου δείχνουν ότι κάτω από το 10% των ελληνικών νοικοκυριών
κάνει συνήθως κρατήσεις για ταξίδια μέσω του διαδικτύου και περίπου το 20%
χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για έρευνες σχετικά με ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Ωστόσο, οι
ταξιδιώτες από άλλες βασικές αγορές προέλευσης κάνουν μεγαλύτερη χρήση του
διαδικτύου για σκοπούς έρευνας και για κρατήσεις. Στην πραγματικότητα, το
ποσοστό νοικοκυριών που χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για σκοπούς έρευνας και για
κρατήσεις είναι σχεδόν το διπλάσιο στις αγορές προέλευσης.
Ένα παρόμοιο μοτίβο ισχύει και στην περίπτωση
της Ιταλίας, αλλά όχι τόσο στην περίπτωση της
Ισπανίας. Και οι τρεις αγορές πραγματοποιούν
πωλήσεις σε ένα μείγμα αγορών προέλευσης στις
οποίες περίπου το 20% των νοικοκυριών συνήθως
κάνουν κρατήσεις για τα ταξίδια τους μέσω του
διαδικτύου ενώ το 40% κάνουν έρευνες σε σχέση με
τα ταξίδια τους μέσω του διαδικτύου. Και στις τρεις
χώρες η εγχώρια αγορά είναι λιγότερο πιθανό να
κάνει κρατήσεις ή έρευνες σε σχέση με τα ταξίδια
μέσω του διαδικτύου. Εάν οι προμηθευτές
παρακολουθούν απλώς την εγχώρια χρήση

Διαδικτυακή παρουσία και πωλήσεις τουριστικών
επιχειρήσεων
% εσόδων για διαμονή από το διαδίκτυο
35
30

Ισπανία
25

y = 0.1632x1.184
R² = 0.5566

20
15

Ιταλία

10
5

Ελλάδα

0
0
10
Πηγή: Eurostat
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% καταλυμάτων που πραγματοποιούν πωλήσεις στο διαδίκτυο

Ετήσια έρευνα WTTC, η οποία πραγματοποιείται με την Oxford Economics
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διαδικτυακού περιεχομένου τότε δεν είναι σε θέση να εκμεταλλευθούν πλήρως την
πιθανή ζήτηση.
Θεωρώντας μόνο τις διαδικτυακές πωλήσεις ως στενό ορισμό του διαδικτυακού
οφέλους, το ποσοστό των επιχειρήσεων είναι ανάλογο με το ποσοστό πωλήσεων
του συγκεκριμένου διαύλου. Οι διαφορές είναι ιδιαίτερα ξεκάθαρες για την Ελλάδα,
την Ιταλία και την Ισπανία, με τις διαδικτυακές αγορές να ταυτίζονται σχεδόν με
ακρίβεια με τις μέσες διαδικτυακές πωλήσεις. Κάνοντας τις διαδικτυακές πωλήσεις
περισσότερο διαθέσιμες, θα περνούσε από αυτό το δίαυλο ένα μεγαλύτερο
ποσοστό πωλήσεων.
Τα μεγέθη του τουρισμού αναμένεται ότι θα ωφελούνταν επίσης, όχι μόνο από την
απλή αναδιανομή από τους παραδοσιακούς διαύλους προς τις διαδικτυακές
πωλήσεις. Προκειμένου να διατηρηθεί αλλά και να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα,
είναι σημαντικό η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία να υιοθετήσουν το διαδικτυακό
περιεχόμενο για τη σαφή ροή πληροφοριών σε βασικές αγορές προέλευσης.
Ελλείψει αυτής της προόδου, η τουριστική ζήτηση μπορεί να κατευθυνθεί προς
ανταγωνίστριες χώρες που παρέχουν πληρέστερες πληροφορίες. Πράγματι, η
ανάπτυξη σε αυτές τις τρεις αγορές έχει μείνει πίσω σε σχέση με άλλους πιο
συνδεδεμένους προορισμούς τα τελευταία χρόνια.
Το περιθώριο ανόδου από τη μεγαλύτερη υιοθέτηση διαδικτυακού περιεχομένου δεν
περιορίζεται απλώς στη λήψη πρόσθετων επισκεπτών ή στην ανάκτηση μεριδίου
αγοράς, καθώς οι επισκέπτες μπορούν επίσης να ενθαρρύνονται να μείνουν
περισσότερο ή να επισκεφθούν επιπλέον αξιοθέατα, με υψηλότερες δαπάνες ανά
ταξίδι. Αυτό συνάδει με εμπειρικά στοιχεία που υποδεικνύουν ότι το διαδίκτυο
δημιουργεί σημαντικά οικονομικά οφέλη εκτός του τομέα της τεχνολογίας. Η έρευνα
McKinsey δείχνει ότι το 75% των οφελών λαμβάνονται από εταιρείες σε κλάδους
όπως ο κλάδος ταξιδιών, λιανικής και χονδρικής5 συμπεριλαμβανομένης μιας
αξιοσημείωτης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

2.3

Διείσδυση και επιδόσεις του διαδικτύου

Οι προορισμοί που χρησιμοποιούν περισσότερο το διαδίκτυο για να προσεγγίσουν
πελάτες είχαν καλύτερες επιδόσεις από άλλους παρόμοιους προορισμούς τα
τελευταία χρόνια. Οι προορισμοί αυτοί έχουν κερδίσει μερίδιο αγοράς από τους
ανταγωνιστές τους, ακόμα και μετά τον συνυπολογισμό ορισμένων άλλων
παραγόντων. Οι αναπτυγμένες αγορές που έχουν παρουσιάσει τα μεγαλύτερα

5

Παγκόσμιο Ινστιτούτο McKinsey (McKinsey Global Institute): Θέματα διαδικτύου: ο σαρωτικός

αντίκτυπος του διαδικτύου στην ανάπτυξη, την απασχόληση και την ευημερία. Μάιος 2011
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κέρδη σε μερίδιο της αγοράς έχουν όλες σχετικά υψηλή διείσδυση του διαδικτύου,
κάνοντας καλή χρήση των διαδικτυακών μέσων για να προσεγγίσουν πελάτες. Η
θεωρία (που παρατίθεται αναλυτικά στο επόμενο κεφάλαιο), αναφέρει ότι αυτό
οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη βελτιωμένη ροή πληροφοριών που στηρίζει την
αγορά.
Η Ελλάδα, η Ιταλία και Ισπανία έχουν χαμηλή διείσδυση του διαδικτύου και μόνο η
Ιταλία έχει παρουσιάσει αξιοσημείωτη αύξηση του μεριδίου αγοράς κατά τα
τελευταία χρόνια. Τα δυνητικά αυξητικά οφέλη από τη μεγαλύτερη χρήση του
διαδικτύου από αυτές τις αγορές ποσοτικοποιούνται σε επόμενη ενότητα στην
παρούσα έκθεση.
Για κατανόηση της σχέσης μεταξύ χρήσης του διαδικτύου για προσέγγιση πελατών
και πραγματικών επιδόσεων, έχει αναλυθεί ο δείκτης υποδομών Πληροφοριών,
Επικοινωνίας και Τεχνολογίας (ΠΕΤ) του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Ο
δείκτης υποδομών ΠΕΤ είναι ένας από τους 14 πυλώνες του Παγκόσμιου Δείκτη
Ανταγωνιστικότητας Ταξιδιών και Τουρισμού του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ,
σε αναγνώριση του σημαντικού ρόλου που παίζει το διαδίκτυο και οι διαδικτυακές
πωλήσεις σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα και τις επιδόσεις. Στο δείκτη
υποδομών ΠΕΤ περιλαμβάνεται η επικράτηση των διαδικτυακών πωλήσεων από
προορισμούς ως δείκτης των αλληλεπιδράσεων μεταξύ επιχειρήσεων και
καταναλωτών στην τουριστική βιομηχανία.
Στο παρακείμενο γράφημα, οι πρόσφατες αλλαγές
στο μερίδιο αγοράς συγκρίνονται με τον δείκτη
υποδομών ΠΕΤ του Παγκόσμιου Οικονομικού
Φόρου ανά χώρα για το 2012. Η αλλαγή στο μερίδιο
αγοράς λήφθηκε από τη σύγκριση του μέσου
ποσοστού κατά τα τελευταία πέντε χρόνια με εκείνο
της προηγούμενης πενταετίας για εξομάλυνση
οποιασδήποτε
ετήσιας
μεταβλητότητας
και
προσδιορισμό της τάσης. Το μερίδιο αγοράς έχει
εκτιμηθεί συγκρίνοντας τις αφίξεις ανά προορισμό
με ένα αντιπαράδειγμα εξερχόμενων ταξιδιών από
βασικές αγορές προέλευσης. Ο υπολογισμός
αντιπροσωπεύει
εξελίξεις
σε
οικονομικούς
παράγοντες ανάλογα με τις σχέσεις που
προσδιορίζονται στο υπάρχον παγκόσμιο μοντέλο
τουρισμού της Τουριστικής Οικονομίας.

Διαδικτυακή παρουσία τουρισμού και ανάπτυξη πωλήσεων
% ανάπτυξης σε μερίδιο αγοράς ανά προορισμό (2008-12 σε σχέση με 2003-07)
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Δείκτης απόδοσης ΠΟΦ, ΤΠΕ

Αυτή η άσκηση προσομοίωσης δείχνει ότι υπάρχει ξεκάθαρη σχέση μεταξύ
απόδοσης τουρισμού προορισμού και διαδικτυακής παρουσίας. Η σχέση δεν είναι
τέλεια και η απόδοση επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες αλλά αυτό δείχνει ότι
όσο μεγαλύτερη είναι η προσπάθεια που γίνεται από τους προορισμούς για να
προσεγγίσουν πελάτες μέσω του διαδικτύου τόσο μεγαλύτερες θα είναι οι απολαβές
τους.
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2.4

Ηλεκτρονική χρήση από τον τομέα του τουρισμού

Σε ολόκληρη την ΕΕ, η τουριστική βιομηχανία ηγείται της ευρύτερης οικονομίας σε
ό,τι αφορά τις διαδικτυακές πωλήσεις. Το 15% του συνολικού κύκλου εργασιών της
οικονομίας (εξαιρουμένων των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών) για το 2012
προερχόταν από το ηλεκτρονικό εμπόριο, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, σε
σύγκριση με πάνω από 20% του κύκλου εργασιών του τουρισμού. Η συνολική
απόδοση του τουρισμού αποτελείται από πτυχές πολλών διαφορετικών επιμέρους
τομέων, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών διαμονής, των μεταφορών, των
ταξιδιωτικών γραφείων και των υπηρεσιών τροφίμων, το καθένα εκ των οποίων
λαμβάνει διαφορετικό ποσοστό των εσόδων από τις διαδικτυακές πωλήσεις.
Τα ταξιδιωτικά γραφεία έχουν υψηλό ποσοστό μετατροπής από διαδικτυακές
δραστηριότητες, με το 45% να πραγματοποιούν πωλήσεις μέσω του διαδικτύου,
παράγοντας το 32% του κύκλου εργασιών του τομέα στην ΕΕ. Η αύξηση των
διαδικτυακών ταξιδιωτικών γραφείων έχει μια αξιοσημείωτη επιτυχία στην εξέλιξη
της κίνησης της τουριστικής βιομηχανίας να υιοθετήσει το διαδικτυακό περιεχόμενο.
Η δυνατότητα εύκολης σύγκρισης επιλεγμένων προϊόντων και τιμών μέσω του
διαδικτύου βοήθησε τον τομέα ως προς την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών
μοντέλων, συμπεριλαμβανομένου του πολλαπλασιασμού των κινητών εφαρμογών
και των ηλεκτρονικών εργαλείων πραγματοποίησης κρατήσεων ώστε να βοηθηθεί η
πρόσβαση σε αεροπορικά ταξίδια, ενώ οι ιστοσελίδες σύγκρισης ξενοδοχείων και
κρατήσεων κινούνται επίσης, όλο και περισσότερο, προς το διαδίκτυο.
Ωστόσο, ενώ οι εφαρμογές και το διαδικτυακό περιεχόμενο σε κινητές συσκευές
βοηθούν, αυτή τη στιγμή, τις πωλήσεις, δεν μετρώνται ακόμα κατ' ανάγκη πλήρως
ως ηλεκτρονικό εμπόριο. Για παράδειγμα, μια αναζήτηση για κοντινές επιλογές
εστιατορίων στο κινητό διαδίκτυο θα μπορούσε να οδηγήσει πελάτες σε μία από τις
επιλογές που έχει δημοσιεύσει τις πληροφορίες στο διαδίκτυο, αλλά τα έσοδα
μπορεί συχνά να καταγράφονται ως μέσω των παραδοσιακών διαύλων, λόγω του
ότι η κράτηση και η πληρωμή δεν πραγματοποιείται ηλεκτρονικά. Είναι δύσκολο να
καθοριστεί μια ακριβής μέτρηση από τα στοιχεία απόδοσης που έχουν αναφερθεί
από διαδικτυακές εταιρείες, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι οι ηλεκτρονικές κρατήσεις είναι
πολύ χαμηλότερες από τη συνολική χρήση. Αυτό αναμένεται να αλλάξει, όπως η
εξέλιξη της έρευνας μέσω του διαδικτύου αναπτύσσεται πριν από τις ηλεκτρονικές
κρατήσεις γενικότερα, καθώς μεγαλώνει η εμπιστοσύνη στην τεχνολογία. Οι
πρόσφατες εξελίξεις στον κλάδο δείχνουν επίσης προς αυτή την εξέλιξη,
συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης της υπηρεσίας κρατήσεων σε εστιατόρια
SeatMe από την Yelp, προκειμένου να συμπληρώσει την υπηρεσία σχολίων που
παρέχει και τα υφιστάμενα μέσα κρατήσεων.
Οι διαδικτυακές πωλήσεις μεταφορών είναι σχετικά χαμηλότερες, και βρίσκονται στο
22% του κύκλου εργασιών λόγω της φύσης του τομέα που καλύπτει όλους τους
διαφορετικούς τρόπους μεταφοράς. Περιλαμβάνονται και εκείνοι που δεν έχουν
σχέση με τον τουρισμό, όπως η μεταφορά εμπορευμάτων, η οποία επίσης δεν είναι
τόσο κατάλληλη για το ηλεκτρονικό εμπόριο.
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Οι αεροπορικές μεταφορές χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό από τους τουρίστες
και η βιομηχανία έχει εφαρμόσει ευρέως ένα μοντέλο διαδικτυακών πωλήσεων.
Πράγματι, τα ισπανικά εθνικά στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι το ποσοστό διεθνών
τουριστών που κάνουν κράτηση τουλάχιστον για ένα μέρος του ταξιδιού τους μέσω
του διαδικτύου ανέρχεται στο 51% σε σύγκριση με μόλις 29% που κάνουν κράτηση
της διαμονής τους μέσω του διαδικτύου και η διαφορά οφείλεται στη μεγαλύτερη
χρήση των διαδικτυακών κρατήσεων για αεροπορικές μεταφορές. Αυτό
υποδεικνύουν και τα στοιχεία της Eurostat για όλες τις εταιρείες μεταφοράς για την
ΕΕ στο σύνολό της. Τα στοιχεία δείχνουν ότι μόλις το 13% των επιχειρήσεων
πραγματοποιούν διαδικτυακές πωλήσεις, ωστόσο το 22% του κύκλου εργασιών
προέρχεται από το συγκεκριμένο μέσο, καθώς οι εταιρείες με υψηλότερα μέσα
έσοδα, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών εταιρειών, είναι επιτυχείς στην
πραγματοποίηση διαδικτυακών πωλήσεων.
Αντίθετα, το 54% των τουριστικών καταλυμάτων της ΕΕ πραγματοποιούν
διαδικτυακές πωλήσεις σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, αλλά το ηλεκτρονικό
εμπόριο αντιπροσωπεύει μόνο το 21% του κύκλου εργασιών.
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3 Η επίδραση των διαφόρων ηλεκτρονικών
πλατφορμών
Κύρια ευρήματα:

3.1



Το διαδικτυακό περιεχόμενο συνδέει τους καταναλωτές με τις επιχειρήσεις με διάφορους
τρόπους, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα οφελών και στις δύο πλευρές.



Το παραδοσιακό περιεχόμενο, όπως αυτό που παρέχεται από έναν ιστότοπο, και
συνήθως μια μονόδρομη ροή πληροφοριών μπορεί να παρέχει μια αποτελεσματική
μέθοδο μάρκετινγκ.



Οι κριτικές ταξιδιών που πλέον είναι πιο ευρέως διαθέσιμες από κάθε άλλη φορά,
ενθαρρύνουν τα ταξίδια και τις πρόσθετες δαπάνες.



Οι πύλες πωλήσεων παρέχουν έναν εύκολο τρόπο κράτησης υπηρεσιών σχετικών με τα
ταξίδια.



Ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και εξειδικευμένου περιεχομένου παρέχει στους ταξιδιώτες
δυναμικά εργαλεία κάνοντας τα ταξίδια πιο εύκολα.

Πληθώρα ηλεκτρονικών πλατφορμών για τον τουρισμό

Οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις ταξιδιών συναντιούνται διαδικτυακά
χρησιμοποιώντας διάφορες πλατφόρμες που προσφέρουν ποικιλία περιεχομένου.
Τα οφέλη διαφέρουν ανάλογα με το είδος πλατφόρμας, αλλά όλα έχουν ένα
σημαντικό αντίκτυπο όσον αφορά στη σύνδεση της τουριστικής βιομηχανίας με τους
πελάτες της.
Το διαδικτυακό τουριστικό περιεχόμενο μπορεί να ομαδοποιηθεί από τις ακόλουθες
πλατφόρμες όπου συνδέονται τουριστικές επιχειρήσεις και ταξιδιώτες:


Μάρκετινγκ ιστοτόπου της εταιρείας



Αξιολογήσεις και οδηγοί ταξιδιών (παραγόμενοι από επαγγελματίες
και καταναλωτές)



Αναζήτηση



Πύλες πωλήσεων



Ταξιδιωτικές εφαρμογές και εξειδικευμένο περιεχόμενο

Σε αυτό το κεφάλαιο, θα εξετάσουμε κάθε μία από αυτές τις διαδικτυακές
πλατφόρμες που ωφελούν την τουριστική βιομηχανία και θα συζητήσουμε τα
πλεονεκτήματα της καθεμιάς με παραδείγματα.
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3.2

Μάρκετινγκ ιστοτόπου της εταιρείας

Το διαδίκτυο αποτελεί μια πολύ πλούσια πηγή τουριστικών πληροφοριών για
προορισμούς (κωμοπόλεις, πόλεις και χώρες), αξιοθέατα (μουσεία, θεματικά πάρκα
και αρχιτεκτονική), δραστηριότητες (ειδικές εκδηλώσεις, ψυχαγωγία και αθλητισμός),
υπηρεσίες (σπα, ξεναγήσεις και κρουαζιέρες), και φιλοξενία (διαμονή και
εστιατόρια).
Οι ιστότοποι εταιρειών παρέχουν στους πελάτες πρόσβαση σε σημαντικές
πληροφορίες για ακίνητα, αξιοθέατα, υπηρεσίες και προορισμούς. Οι ιστότοποι
αυτοί επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να παρέχουν τις περιγραφές, εικόνες και ειδικές
προσφορές που είναι πιο πιθανόν να φέρουν επισκεψιμότητα. Επιπλέον, οι
ιστότοποι αυτοί συνήθως παρέχουν στους πελάτες τα στοιχεία επικοινωνίας και τη
δυνατότητα να συνδεθούν απευθείας με την επιχείρηση μέσω του διαδικτύου.
Το εξειδικευμένο περιεχόμενο για συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς εντός του
τουριστικού κλάδου αποδεδειγμένα προκαλεί επίσης το ενδιαφέρον των
καταναλωτών. Για παράδειγμα, το Πρόγραμμα Τέχνης της Google (Google Art
Project), το οποίο παρέχει εικόνες έργων τέχνης υψηλής ανάλυσης θεωρείται ότι
έχει επιφέρει άνοδο στην προσέλευση στα συνεργαζόμενα μουσεία και γκαλερί.
Οι ιστότοποι κυβερνητικών και τουριστικών οργανισμών αποτελούν επίσης
σημαντικό μέρος των τουριστικών στρατηγικών επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται
για να κεντρίζουν το ενδιαφέρον για κάποιον προορισμό και να φέρνουν επισκέπτες
και έσοδα.

3.3
3.3.1

Αξιολογήσεις και οδηγοί ταξιδιών
Επαγγελματικές αξιολογήσεις

Οι κεντρικές ιστοσελίδες αξιολογήσεων και οι ταξιδιωτικοί οδηγοί κινούνται όλο και
περισσότερο προς το διαδίκτυο. Εξακολουθεί να υπάρχει μια σημαντική θέση για
την αντικειμενική αξιολόγηση κάποιων στοιχείων, όπως οι Ταξιδιωτικοί Οδηγοί
Forbes και τα κορυφαία αξιοθέατα εξακολουθούν να εμφανίζουν θετικές
βαθμολογίες. Αν και οι επίσημες βαθμολογήσεις εξετάζονται όλο και περισσότερο
μαζί με κριτικές χρηστών, τα συνεπή κριτήρια που χρησιμοποιούνται από αυτά τα
συστήματα επιτρέπουν την ξεκάθαρη σύγκριση τόσο μεταξύ προορισμών όσο και
στο εσωτερικό τους. Για παράδειγμα, ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων στο Forbes
βρίσκεται σε σταθερό επίπεδο σε όλους τους προορισμούς, ενώ ένα ξενοδοχείο 5
αστέρων στο TripAdvisor μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον αριθμό σχολίων.
Αυτές οι επαγγελματικές αξιολογήσεις και ταξιδιωτικοί οδηγοί παρέχουν έναν
πλούτο συγκρίσιμων πληροφοριών και απόψεων για πολλά είδη επιχειρήσεων
εντός ενός συγκεκριμένου προορισμού. Αυτές οι πληροφορίες ωφελούν τις
επιχειρήσεις που έχουν καλές επιδόσεις, αλλά και τους ταξιδιώτες που

26

Οι συνέπειες του διαδικτυακού περιεχομένου στον Ευρωπαϊκό Τουρισμό
Νοέμβριος 2013

επισκέπτονται νέους προορισμούς ή αναζητούν νέα αξιοθέατα, και
αντιπροσωπεύουν μια μετακίνηση από έντυπα σε ηλεκτρονικά μέσα για συμβατικές
αξιολογήσεις.
3.3.2

Αξιολογήσεις καταναλωτών

Με την αύξηση της χρήσης του διαδικτύου, έχει επέλθει μια μεταβολή από τη
μονόδρομη ροή πληροφοριών προς την ελεύθερη ροή πληροφοριών με δυναμικές
ιστοσελίδες, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών δικτύων (Cormode και
Krishnamurthy, 2008). Η αλλαγή αυτή έχει επιφέρει αύξηση της χρήσης των
κριτικών πελατών (Urban, 2005).
Οι έρευνες σχετικά με τη φύση των κριτικών δείχνουν ότι όσο περισσότερες
πληροφορίες παρέχονται, τόσο μεγαλύτερη είναι η επίδραση επί των πωλήσεων.
Μια έρευνα που έγινε με τη χρήση δεδομένων του Amazon.com δείχνει ότι οι
αυξήσεις στις πωλήσεις συσχετίζονται με τη μεγαλύτερη αναγνώριση σχολιαστών
και βαθμολογιών των αξιολογήσεων. Η επίδραση των αξιολογήσεων έχει επίσης
μετρηθεί σε εστιατόρια και ξενοδοχεία.


Ο Luca (2011) διαπίστωσε ότι οι αυξήσεις εσόδων, που συσχετίζονται με την
αναβάθμιση κατά ένα αστέρι στο Yelp, πραγματοποιούνται από ανεξάρτητα
εστιατόρια αντί εστιατορίων που ανήκουν σε μεγαλύτερες αλυσίδες. Στις
μικρότερες, ανεξάρτητες επιχειρήσεις παρουσιάζεται μια ξεχωριστή ευκαιρία σε
σχέση με το διαδικτυακό περιεχόμενο.



Οι Ye et al (2008) διαπίστωσαν ότι η αύξηση, κατά 10%, στις βαθμολογίες
ξενοδοχείων στο TripAdvisor αντιστοιχεί σε αύξηση της τάξεως του 4,4% στις
πωλήσεις.



Μελέτες που εξετάζουν τις αξιολογήσεις στο Amazon.com έχουν δείξει ότι οι
αποφάσεις των καταναλωτών σε σχέση με τις πωλήσεις επηρεάζονται από την
εξυπηρετικότητα της αξιολόγησης, την κατάσταση του αξιολογητή, την προβολή
της αξιολόγησης, και ότι οι χρήσιμες αξιολογήσεις έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο
σε λιγότερο δημοφιλή βιβλία (Chen, Dhanasobhon, & Smith, 2008).



Η ομάδα καταναλωτικών προϊόντων της Deloitte ανακάλυψε ότι σχεδόν τα δύο
τρίτα (62%) των καταναλωτών διαβάζουν αξιολογήσεις προϊόντων από χρήστες
στο διαδίκτυο, και το 82% από αυτούς δηλώνει ότι η απόφασή τους για αγορά
έχει επηρεαστεί άμεσα από την ανάγνωση αξιολογήσεων. Το παρακάτω
διάγραμμα, που βασίζεται στην Έρευνα του Nielsen για την Παγκόσμια
Εμπιστοσύνη στη Διαφήμιση (Global Trust in Advertising) δείχνει ότι το 70% των
ερωτηθέντων εμπιστεύονται τις απόψεις καταναλωτών οι οποίες δημοσιεύονται
στο διαδίκτυο.



Οκτώ στους δέκα ταξιδιώτες δήλωσαν ότι τα σχόλια σε ταξιδιωτικά φόρουμ είναι
ένα σημαντικό μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, σύμφωνα με την
έρευνα για τις Ταξιδιωτικές Τάσεις (Travel Trends) 2012 του Skyscanner.
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Πηγή: Nielsen Global Trust in Advertising Survey, Q3 2011

Για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των καταναλωτών και να διασφαλίσουν τη
μελλοντική τους επιτυχία, ο Urban (2005) υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει
πλέον να συμπεριλάβουν την υποστήριξη των πελατών στο μάρκετινγκ. Γράφει ότι
με τη διαφάνεια, οι επιτυχημένες επιχειρήσεις πρέπει να παράγουν προϊόντα
υψηλής ποιότητας και πρέπει να υπάρξει μια ενισχυμένη σχέση με τον καταναλωτή.
Σε τελική ανάλυση, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να στηρίξουν τα σχόλια των πελατών,
καθώς και την ελεύθερη και ειλικρινή διάθεση των εν λόγω σχολίων για την
οικοδόμηση εμπιστοσύνης και την ώθηση των πωλήσεων (Urban 2005).
Ιστότοποι όπως το TripAdvisor και το Yelp απομακρύνουν τα εμπόδια ώστε να γίνει
δυνατή μια «αμφίδρομη επικοινωνία», δημιουργώντας μια άμεση σχέση μεταξύ
αγοραστή και πωλητή. Αυτή η ανοιχτή προσέγγιση παρέχει πληροφορίες τις οποίες
οι χρήστες θεωρούν ότι μπορούν να εμπιστεύονται, κυρίως λόγω του ότι οι
αξιολογήσεις γράφονται από ταξιδιώτες και απευθύνονται σε ταξιδιώτες.
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Με την εξέλιξη του διαδικτύου, οι εταιρείες συνειδητοποιούν ότι ο πελάτης μπορεί να
επηρεάσει δραματικά την αγορά όσον αφορά στην επιχείρησή τους. Καθώς το
διαδίκτυο έχει αναπτυχθεί τεχνολογικά, η δύναμη του πελάτη έχει αυξηθεί και οι
διαδικτυακές επιχειρήσεις πρέπει να υποστηρίζουν τον πελάτη και όχι απλά να του
πωλούν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους.


Τα μέλη διαδικτυακών κοινοτήτων αξιολογούν πιο θετικά τα οποιαδήποτε
σχόλια περιλαμβάνουν τα στοιχεία του ατόμου που τα έχει καταχωρήσει, και η
δημοσιοποίηση των στοιχείων ταυτότητας σχετίζεται με αυξήσεις σε
μεταγενέστερες διαδικτυακές πωλήσεις.
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Η έλευση της εύκολης πρόσβασης σε αξιολογήσεις μειώνει, για τους πωλητές,
το κόστος ανάπτυξης εμπιστοσύνης με τους αγοραστές. Αυτό επιτρέπει σε
λιγότερο γνωστές επιχειρήσεις να οικοδομήσουν εμπιστοσύνη, βελτιώνοντας
την ανταγωνιστικότητα ανεξάρτητων επιχειρήσεων έναντι εμπορικών σημάτων.



Παρέχονται αξιόπιστες πληροφορίες ενώ το κόστος για τον καταναλωτή είναι
ελάχιστο.

Ως παράδειγμα της δύναμης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, το 52% των
χρηστών του Facebook δήλωσε ότι βλέποντας τις φωτογραφίες διακοπών φίλων
τους εμπνεύστηκε να κλείσει ταξίδια για το συγκεκριμένο προορισμό.
3.3.3

Τα οφέλη αξιολογήσεων από τρίτους

Η εμπιστοσύνη μεταξύ αγοραστών και πωλητών, καθώς και η εμπιστοσύνη στην
παροχή πληροφοριών είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία των συναλλαγών στο
διαδίκτυο, όπως σε κάθε αγορά. Η ευαισθησία των τιμών μειώνεται καθώς ο
καταναλωτής μαθαίνει περισσότερα για την πραγματική ποιότητα ενός προϊόντος,
και η τιμή δεν χρησιμοποιείται πλέον ως υποκατάστατο της ποιότητας (Lynch and
Ariely, 2000). Συχνά προκύπτουν χαμηλότερες μέσες τιμές καθώς οι καταναλωτές
είναι λιγότερο διατεθειμένοι να πληρώσουν κάτι παραπάνω υποθέτοντας ότι το πιο
ακριβό προϊόν είναι αυτόματα υψηλότερης ποιότητας. Αυτό παρέχει ένα ξεκάθαρο
όφελος για τους καταναλωτές. Οι επιτυχημένες επιχειρήσεις πρέπει να αποδεχθούν
τη διαφάνεια του διαδικτύου (Urban, Sultan & Qualls, 2000), αλλιώς ενδέχεται να
προκύψει θέμα δυσπιστίας, με τις εταιρείες να χάνουν πιθανές πωλήσεις.
Η εμπιστοσύνη αυξάνει τη συμμετοχή σε δραστηριότητες στο διαδίκτυο (Wang,
Chen & Jiang, 2008). Οι πετυχημένες ιστοσελίδες οικοδομούν εμπιστοσύνη σε κάθε
ένα από τα τρία στάδια της συναλλαγής του καταναλωτή: από τις πρώτες
αλληλεπιδράσεις με το διαδίκτυο και τον ιστότοπο, μέσω της ενημέρωσης, και τη
λήψη αποφάσεων έως την εκπλήρωση (Urban, Sultan & Qualls, 2000). Σε ένα
πείραμα για το οποίο χρησιμοποιήθηκε ένας διαδικτυακός εικονικός αξιόπιστος
σύμβουλος για την παροχή συμβουλών σχετικά με την αγορά ενός φορτηγού, οι
συγγραφείς διαπίστωσαν ότι το 82% των ερωτηθέντων θεώρησαν την διαδικτυακή
εμπειρία πιο αξιόπιστη από τις διαπροσωπικές εμπειρίες με την αντιπροσωπεία.
Τόσο το περιεχόμενο που παρέχεται από τον ιστότοπο όσο και το περιεχόμενο που
δημιουργείται από χρήστες μπορεί να ενισχύσει την αντιληπτή αξιοπιστία μιας
επιχείρησης. Οι Urban, Sultan και Qualls υποδεικνύουν ότι για την οικοδόμηση
εμπιστοσύνης, οι ιστότοποι θα πρέπει να παρουσιάζουν σφραγίδες έγκρισης τρίτων
μερών, πολιτικές απορρήτου, εικονικούς συμβούλους, πλήρη πληροφόρηση και
ανταγωνιστικές τιμές. Τα σχόλια έμπιστων πελατών είναι επίσης καθησυχαστικά και
επηρεάζουν τις αποφάσεις περί αγοράς. Η τουριστική βιομηχανία ηγείται όσον
αφορά στην ενασχόληση με και υιοθέτηση του μάρκετινγκ στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, εν μέρει λόγω της προδιάθεσης των καταναλωτών να εξετάζουν τις
εμπειρίες άλλων πελατών. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μικρότερα, λιγότερο
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γνωστά προϊόντα (Chen, Dhansobhon και Smith, 2008 και Luca, 2011). Στον τομέα
του τουρισμού, οι κριτικές είναι ιδιαίτερα σημαντικές για μικρότερους,
εξειδικευμένους ανταγωνιστές και πιο μακρινούς προορισμούς (Lew, 2008).

3.4

Αναζήτηση

Το περιεχόμενο στους ιστοτόπους εμπορικών σημάτων ελέγχεται από την
επιχείρηση και, σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν προσφέρει πολύ περισσότερα από
το παραδοσιακό υλικό πωλήσεων. Οι μηχανές αναζήτησης αποτελούν σημαντικό
βήμα για τη σύνδεση καταναλωτών και επιχειρήσεων με το διαδικτυακό
περιεχόμενο. Είναι διαθέσιμα κάποια επιπρόσθετα φίλτρα, όπως αξιολογήσεις και
βαθμολογίες για εξοικονόμηση χρόνου καθώς έτσι δεν απαιτείται η εξέταση όλων
των διαθέσιμων ιστοτόπων. Τα οφέλη είναι ευρεία, αποφέροντας τόσο διαδικτυακές
όσο και μη διαδικτυακές πωλήσεις (έρευνα Skyscanner 2012).
Οι Brynjolfsson και Smith (2000) αναφέρουν ότι όταν ο καταναλωτής δε γνωρίζει τις
διάφορες επιλογές που υπάρχουν στο διαδίκτυο, οι περιορισμένες πληροφορίες
που έχει στη διάθεσή του επηρεάζουν τόσο τον καταναλωτή όσο και τον πωλητή. Οι
περιπτωσιολογικές μελέτες δείχνουν ότι οι πληροφορίες αλλοιώνονται προς όφελος
μεγαλύτερων πωλητών. Η αναζήτηση χαμηλότερων τιμών μπορεί να είναι προς
όφελος του καταναλωτή αλλά, ελλείψει εύκολης σύγκρισης ή εργαλείων αναζήτησης,
το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να γίνει αυτό μπορεί να θεωρηθεί πολύ
μεγάλο. Εν απουσία εύκολης αναζήτησης, οι εταιρείες με καλές επωνυμίες έχουν
ιστορικά ανθίσει βάσει αναγνώρισης του εμπορικού σήματος και της αντιληπτής
ποιότητας και όχι βάσει αποδοτικότητας τιμών.
Η ύπαρξη περισσοτέρων ελεύθερα διαθέσιμων πληροφοριών δημιουργεί ένα πιο
δίκαιο πεδίο ανταγωνισμού εντός της τουριστικής βιομηχανίας. Οι πελάτες μπορούν
να στηριχθούν στην εμπειρία άλλων ταξιδιωτών, ενδεχομένως υποστηρίζοντας
μικρότερες επιχειρήσεις που είναι σε θέση να προσεγγίσουν ένα πιο ευρύ κοινό.
Η σημασία της πληροφόρησης και των αναζητήσεων επισημαίνεται σε μια έκθεση
του 2010, από το Γραφείο Διαδικτυακής Διαφήμισης (Internet Advertising BureauIAB) Ευρώπης, με τίτλο Οι Καταναλωτές Κατευθύνουν την Ψηφιακή Αντίληψη
(Consumers Driving the Digital Uptake). Η έκθεση δηλώνει ότι «η αναζήτηση από
μόνη της συμβάλλει έως και €20 δις της αξίας των καταναλωτών στις ΗΠΑ και στις
χώρες του ΙΑΒ Ευρώπης. Συγκρίνοντας το παραπάνω με τη συνολική αγορά
διαδικτυακής αναζήτησης μέχρι σήμερα, βλέπουμε πόσο σημαντικές είναι ορισμένες
υπηρεσίες για τη δημιουργία αξίας στο διαδικτυακό οικοσύστημα.»
Ο McKinsey κατηγοριοποίησε εννέα πηγές αξίας οι οποίες προκύπτουν από την
αναζήτηση. Τα οφέλη αυτά εκτιμάται ότι θα ωφελήσουν άμεσα τόσο τις επιχειρήσεις
όσο και τους καταναλωτές. Ο McKinsey προσδιορίζει σαφείς θετικές επιπτώσεις
τόσο για το ΑΕΠ όσο και για την παραγωγικότητα.
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Οι εννέα πηγές αξίας αναφέρονται παρακάτω, μαζί με την αναμενόμενη σχετικότητα
με τις αναζητήσεις περί τουρισμού:
1. Καλύτερη αντιστοιχία. Οι ταξιδιώτες, καθώς επίσης και οι τουριστικές
επιχειρήσεις, μπορούν να βρίσκουν πληροφορίες και να εντοπίζουν τις επιλογές
που είναι πιο σχετικές με τις ανάγκες τους.
2. Εξοικονόμηση χρόνου. Η λήψη αποφάσεων και η αγορά ταξιδιών μπορεί να
απλουστευθεί, εξοικονομώντας χρόνο και πιθανά έξοδα κατά την κράτηση
ταξιδιών.
3. Αυξημένη αναγνωρισιμότητα. Οι προορισμοί και τα αξιοθέατα μπορούν πιο
εύκολα να αυξήσουν την αναγνωρισιμότητά τους και να παράσχουν
πληροφορίες σχετικά με αυτά που προσφέρουν. Μια αξία ισοδύναμη με
σημαντική διαφήμιση μπορεί να επιτευχθεί με σχετικά χαμηλό κόστος.
4. Διαφάνεια τιμών. Οι ταξιδιώτες μπορούν να βρουν σχετικές πληροφορίες όσον
αφορά στις προτιμώμενες ταξιδιωτικές επιλογές, και μπορούν επίσης να
συγκρίνουν ξεκάθαρα τις όποιες παρόμοιες επιλογές ανάλογα με την τιμή. Η
διαφάνεια αυτή μπορεί να απομακρύνει τη δυνατότητα επηρεασμού των τιμών
μακριά από τον προμηθευτή.
5. Προσφορές «long-tail». Ο όρος «long-tail» προσδιορίζεται ως εξειδικευμένες
προσφορές που κατά παράδοση ήταν διαθέσιμες μόνο σε ειδικά καταστήματα.
Τώρα είναι πιο εύκολο να βρεθούν πληροφορίες σχετικά με ειδικά ξενοδοχεία,
μουσεία ή άλλα τουριστικά αξιοθέατα στο διαδίκτυο, μέσω αναζητήσεων.
Υπάρχουν μεγαλύτερες δυνατότητες πωλήσεων για τους προμηθευτές καθώς
επίσης και εμφανή οφέλη για τους ταξιδιώτες, καθώς μπορούν να
ικανοποιηθούν οι εξειδικευμένες προτιμήσεις. Όσον αφορά στις πολιτιστικές
αναζητήσεις, οι αναζητήσεις και το διαδικτυακό περιεχόμενο είναι σαφώς
καλύτερες για μικρότερους χώρους.
6. Αντιστοιχία ατόμων. Το περιεχόμενο αναζητήσεων βοηθάει να συνδέονται
ταξιδιώτες με παρόμοια ενδιαφέροντα.
7. Επίλυση προβλημάτων. Μπορούν, μέσω διαδικτυακών αναζητήσεων, να
βρεθούν λύσεις για απρόβλεπτα προβλήματα. Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες
για προβλήματα σε σχέση με ταξίδια.
8. Νέα επιχειρηματικά μοντέλα. Νέες εταιρείες και επιχειρηματικά μοντέλα
εκμεταλλεύονται την αναζήτηση, συμπεριλαμβανομένων ιστοτόπων σύγκρισης
και πυλών πωλήσεων. Αυτό έδωσε ώθηση στην ανάπτυξη διαδικτυακών
ταξιδιωτικών πρακτορείων και της διαδικτυακής αγοράς ταξιδιών.
9. Ψυχαγωγία. Η ψυχαγωγία και το πολιτιστικό περιεχόμενο και η κατανάλωση
μετακινούνται όλο και περισσότερο προς το διαδίκτυο και οι χρήστες μπορούν,
μέσω των αναζητήσεων, να περιηγούνται σε περιεχόμενο. Αυτή η στήριξη προς
την πολιτιστική κατανάλωση ενθαρρύνει επίσης τα ταξίδια σε πολιτιστικούς
προορισμούς.
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Ψυχαγωγία

Νέα επιχειρηματικά μοντέλα

Επίλυση προβλημάτων

Αντιστοιχία ατόμων

Προσφορές «Long-tail»

Διαφάνεια τιμών

Αύξηση γνώσεων

Εξοικονόμηση χρόνου

Καλύτερη αντιστοιχία

Πηγές αξίας

Κύριες πηγές αξίας από αναζητήσεις

Συνεργασίες
Διαφημιστές
Λιανοπωλητές
Επιχειρηματίες
Δημιουργοί περιεχομένου
Επιχειρήσεις
Καταναλωτές
Μεμονωμένοι δημιουργοί περιεχομένου
Μεμονωμένα άτομα που αναζητούν πληροφορίες
Υγειονομική περίθαλψη
Εκπαίδευση
Κυβέρνηση
Πηγή: McKinsey analysis

Ελλείψει μηχανών αναζητήσεων, η αποτελεσματικότητα των προσωπικών
αναζητήσεων μπορεί να είναι εξαιρετικά χαμηλή για τους αγοραστές και τους
πωλητές. Το κόστος αναζήτησης για να βρει ένας πωλητής ένα συγκεκριμένο
αγοραστή για ένα μοναδικό προϊόν μπορεί να είναι απαγορευτικό χωρίς μια
αποτελεσματική αγορά. Αυτό ισχύει τόσο για διαδικτυακές όσο και για μη
διαδικτυακές αγορές. Οι μηχανές αναζήτησης επιτρέπουν στους πιθανούς
αγοραστές να βρίσκουν πωλητές.
Με τόσες διαθέσιμες πληροφορίες, οι λειτουργίες αναζήτησης παρέχουν την
απαραίτητη δομή για πρόσβαση και ταξινόμηση των διαθέσιμων πληροφοριών. Ο
McKinsey έδειξε επίσης ότι στη Γαλλία, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
που επένδυσαν σε πληρωμένες διαφημίσεις σε αναζητήσεις, ανέφεραν διπλάσιο
ποσοστό διασυνοριακών πωλήσεων σε σχέση με επιχειρήσεις που δεν επένδυσαν
σε αυτές.

3.5

Πύλες πωλήσεων

Οι διαδικτυακές αγορές τουρισμού έχουν εξελιχθεί, στα πιο προφανή παραδείγματα,
σε διαδικτυακά ταξιδιωτικά πρακτορεία, τα οποία επωφελούνται από την ευκολότερη
ροή πληροφοριών ώστε να παρουσιάζουν συγκρίσιμες ταξιδιωτικές επιλογές,
χρησιμοποιώντας συχνά τόσο αξιολογήσεις από χρήστες όσο και επαγγελματικές
αξιολογήσεις. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να κάνει κράτηση δωματίου σε ένα
ξενοδοχείο Marriot μέσω του marriot.com, του Hotels.com και του Expedia.com. Σε
ορισμένες περιπτώσεις, προσφέρονται εκπτώσεις για πακέτα διαμονής, μεταφοράς
και άλλων υπηρεσιών.
Τα διαδικτυακά ταξιδιωτικά πρακτορεία προσφέρουν κάποιες ευκαιρίες σε
μικρότερες επιχειρήσεις να συμμετάσχουν λαμβάνοντας την ίδια έκθεση με μεγάλες
επιχειρήσεις. Αυτό ισχύει για παραδοσιακές υπηρεσίες τουρισμού, όπως
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ξενοδοχεία, και έχει επίσης δημιουργήσει νέες υπηρεσίες. Η Airbnb, με έδρα το Σαν
Φρανσίσκο της Καλιφόρνια, αποτελεί ένα παράδειγμα που επιτρέπει στον «κόσμο
να σημειώνει, να ανακαλύπτει και να κάνει κρατήσεις για μοναδικά καταλύματα σε
όλο τον κόσμο - μέσω του διαδικτύου ή μέσω κινητού τηλεφώνου». Τα καταλύματα
αυτά περιλαμβάνουν διαμερίσματα, κάστρα, βίλες και ιδιωτικές κατοικίες σε
περισσότερες από 33.000 πόλεις και 192 χώρες. Η πλατφόρμα επιτρέπει στους
ιδιοκτήτες ακινήτων να νομισματοποιούν επιπλέον χώρο και να τον διαφημίζουν σε
ένα παγκόσμιο κοινό, ανταγωνιζόμενοι μεγάλες, καθιερωμένες επωνυμίες
ξενοδοχείων.
Η χρήση πυλών πωλήσεων προκειμένου να καταστεί δυνατή η σύγκριση διαφόρων
προϊόντων με βάση τόσο την ποιότητα όσο και την τιμή, δημιουργεί το λεγόμενο
«billboard effect». Αυτό περιγράφει πώς η παρουσία μιας επιχείρησης σε ένα τρίτο
μέσο πώλησης παρέχει στο ξενοδοχείο, υπηρεσία ή αξιοθέατο έκθεση σε πιθανούς
πελάτες οι οποίοι ενδεχομένως να μην κάνουν κράτηση μέσω του ιστοτόπου αλλά
να κάνουν κάποια αγορά, είτε μέσω του ιστοτόπου της εταιρείας είτε μέσω
παραδοσιακών μέσων πωλήσεων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις πύλες ή
εφαρμογές που χρησιμοποιούνται ευρέως από τουρίστες ενώ ταξιδεύουν και ενώ
βρίσκονται στον προορισμό.
Υπάρχουν σημαντικές συνέπειες τόσο για τη ζήτηση προϊόντων όσο και για την
προσφορά καθώς, σύμφωνα με την οικονομική θεωρία, οι μέσες τιμές πέφτουν με
μεγαλύτερη διαφάνεια, ενώ οι αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών έχουν
ως αποτέλεσμα την αύξηση των πωλήσεων. Με την άνοδο της διαδικτυακής
πληροφόρησης και συναλλαγών, έχουν όντως παρατηρηθεί επιπτώσεις στην
τουριστική βιομηχανία.


Όσον αφορά στην προσφορά, η βιβλιογραφία δείχνει ότι η μεγαλύτερη
διαφάνεια έχει ως αποτέλεσμα μια μετατόπιση της έμφασης από την τιμή
προς την ποιότητα, αυξάνοντας αποτελεσματικά τη μέση ποιότητα του
προϊόντος που διατίθεται σε όλες τις τιμές, και μια μετατόπιση προς τα έξω
της καμπύλης προσφοράς (από ΠΠ1 προς ΠΠ2 στην παρακάτω εικόνα).
Στην απλούστερη μορφή του αυτό είναι εμφανές καθώς εκτίθενται ανεπαρκή
προϊόντα, μια μορφή ταχείας «φυσικής επιλογής» στην αγορά.



Η φύση της καμπύλης ζήτησης αναμένεται επίσης να αλλάξει καθώς οι
καταναλωτές ενθαρρύνονται να δράσουν και να κάνουν περισσότερες
αγορές σε όλες τις τιμές λόγω της μεγαλύτερης διαφάνειας. Έχοντας πλήρη
επίγνωση των επιλογών ταξιδιού, οι καταναλωτές είναι πιθανό να δαπανούν
περισσότερα χρήματα ανά ταξίδι συμμετέχοντας σε περισσότερες
δραστηριότητες, επισκεπτόμενοι περισσότερα αξιοθέατα ή παρατείνοντας
την παραμονή τους σε κάθε προορισμό.

Οι διαδικτυακές συναλλαγές δεν λαμβάνουν μόνο ένα μεγαλύτερο μερίδιο της
αγοράς ταξιδιών αλλά, ως συνέπεια της διαδικτυακής πληροφόρησης και
συναλλαγών, αυξάνεται η ίδια η ταξιδιωτική ζήτηση, όπως φαίνεται στην
προηγούμενη ενότητα, με μεγαλύτερη αύξηση αφίξεων για τους προορισμούς που
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επένδυσαν
περισσότερο
στον
τομέα
της
τεχνολογίας της ΤΠΕ. Σε ό,τι αφορά την εικόνα, θα
πρέπει να αναμένονται μεγαλύτεροι όγκοι
πωλήσεων σε όλες τις τιμές: μία προς τα έξω
μετατόπιση της καμπύλης ζήτησης (ΖΖ1 προς ΖΖ2
στην εικόνα). Το συνολικό αποτέλεσμα είναι η
μείωση της μέσης τιμής του ταξιδιού από το Pb στο
Pn, με αύξηση του όγκου πωλήσεων από το Qb στο
Qn. Οι παραγωγοί κερδίζουν όσον αφορά στα
συνολικά έσοδα, δεδομένου ότι η αύξηση στην
ποσότητα είναι επαρκής για να αντισταθμίσει την
πτώση των τιμών.

Αναμενόμενη αλλαγή στις συνθήκες της αγοράς
Τιμή
ΖΖ1

ΖΖ2

ΠΠ1

ΠΠ2

Τb
Pn

Qb

Qn

Ποσότητα

Αυτές οι οικονομικές δυναμικές δημιουργούν επίσης κάτι που ονομάζεται
καταναλωτικό πλεόνασμα. Το καταναλωτικό πλεόνασμα αποτελεί μέτρηση του
πρόσθετου πλεονεκτήματος που κερδίζουν τα άτομα από την κατανάλωση αγαθών
και υπηρεσιών εάν τοποθετηθεί υψηλότερη αξία στο συγκεκριμένο προϊόν από την
καταβληθείσα τιμή. Για ένα μεμονωμένο καταναλωτή είναι η διαφορά μεταξύ του
συνολικού ποσού που είναι πρόθυμος και σε θέση να πληρώσει για κάποιο αγαθό ή
υπηρεσία και του ποσού που πραγματικά πληρώνει. Συγκεντρωτικά σε όλους τους
καταναλωτές, μπορεί να οριστεί ως η περιοχή κάτω από την καμπύλη της ζήτησης
αλλά πάνω από την τιμή της αγοράς (αναφερόμενοι στην προηγούμενη εικόνα, το
τελικό καταναλωτικό πλεόνασμα είναι η περιοχή κάτω από τη γραμμή ΖΖ2 αλλά
πάνω από την οριζόντια γραμμή στο Pn).
Το IAB Ευρώπης (2010) υποστηρίζει την άποψη ότι η σημαντική αξία για τους
χρήστες προέρχεται από διαδικτυακές υπηρεσίες που χρηματοδοτούνται από
διαφημίσεις. Θεωρεί ότι τα οφέλη των χρηστών είναι σημαντικά μεγαλύτερα από τα
διαφημιστικά έσοδα που προκύπτουν από την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών.
Όσον αφορά στην Ευρώπη, το IAB διαπίστωσε ότι το εκτιμώμενο πλεόνασμα από
καταναλωτικές υπηρεσίες ήταν περίπου € 100 δισ. ευρώ για το 2010. Αυτό είναι
τρεις φορές υψηλότερο των εσόδων, για το 2010, από υπηρεσίες βασισμένες στις
διαφημίσεις. «Το ύψος των εσόδων από διαδικτυακές διαφημίσεις υπογραμμίζει την
τεράστια αξία που προσφέρουν στους καταναλωτές οι διαδικτυακές υπηρεσίες που
χρησιμοποιούν.»
Ακόμη και κατά την αρχική υιοθέτηση του διαδικτύου, οι Brown και Goolsbee (2002)
διαπίστωσαν ότι παρουσιάστηκε πτώση της τάξεως του 8 έως 15% στις τιμές
ασφαλειών ζωής, κάτι που συνεπάγεται όφελος, για τον καταναλωτή, της τάξεως
των $115 έως $215 εκατομμυρίων ετησίως. Επιπλέον, οι Holladay et al. (2011)
εκτίμησαν ότι «οι μεμονωμένοι καταναλωτές συλλέγουν αξία που ανέρχεται σε τιμές
μεταξύ $4.155 και $5.686 από το διαδίκτυο ανά έτος.»
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3.6

Εφαρμογές και εξειδικευμένο περιεχόμενο

Η έλευση των «εφαρμογών» για «έξυπνα κινητά» (smartphones) και άλλες
συσκευές, καθώς και το εξειδικευμένο περιεχόμενο, έχουν ανοίξει έναν κόσμο
εργαλείων προς όφελος τόσο των ταξιδιωτών όσο και των επιχειρήσεων που
σχετίζονται με τον τουρισμό. Αυτές οι εφαρμογές και το εξειδικευμένο περιεχόμενο
επιτρέπουν στους πελάτες να πραγματοποιούν έρευνες σχετικά με αξιοθέατα και
προορισμούς διαδραστικά και ουσιαστικά. Η έκθεση για τις Ταξιδιωτικές Τάσεις
(Travel Trends) 2012 του Skyscanner αναφέρει ότι το 41% των ταξιδιωτών
χρησιμοποιούν εφαρμογές για την επιλογή εστιατορίων, μπαρ και παραλιών κατά τη
διάρκεια του ταξιδιού τους. Στα παραδείγματα περιλαμβάνονται:


Υπηρεσίες γεωγραφικής χαρτογράφησης, όπως το Google Maps
και το MapQuest βοηθούν, μέσω αποτελεσματικής πλοήγησης,
στην εξοικονόμηση χρόνου μετάβασης και χρημάτων, βελτιώνουν
το χρόνο απόκρισης έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια ασφάλεια, και
προσφέρουν εκπαιδευτικά οφέλη μέσω της βελτιωμένης
πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με άλλα μέρη σε όλο τον
κόσμο. Οι υπηρεσίες γεωγραφικής χαρτογράφησης είναι επίσης ένα
ενδιάμεσο αγαθό που χρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις
παγκοσμίως, ως συμβολή στην παροχή υπηρεσιών, όπως
υπηρεσίες πλοήγησης ή εφοδιαστικής.



Οι Zagat, UrbanSpoon, Food411, και Yelp είναι μερικά μόνο
παραδείγματα ανάμεσα στους πολλούς ιστοτόπους που
προσφέρουν περιγραφές και σχόλια για εστιατόρια με βάση τη
γεωγραφική τους τοποθεσία.



Η Μετεωρολογική Υπηρεσία (Weather Channel) παρέχει
πληροφορίες σχετικά με τις καιρικές συνθήκες σε πραγματικό χρόνο
καθώς και προβλέψεις ανά προορισμό.



Το Google Street View επιτρέπει στους τουρίστες να βλέπουν
περιοχές και ακίνητα προτού τα επισκεφθούν.



Οι Οδηγοί Πόλεων Fodor (Fodor's City Guides) παρέχουν χρήσιμες
πληροφορίες και συστάσεις σχετικά με αξιοθέατα, φαγητό, διαμονή
και ψώνια.
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4 Η σημασία του διαδικτυακού περιεχομένου για τον
πολιτιστικό τουρισμό
Κύρια ευρήματα:


Ο πολιτισμός αποτελεί βασικό κίνητρο για το 22% των τουριστικών ταξιδιών που
πραγματοποιήθηκαν από τους πολίτες της ΕΕ των 27.



Η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία είναι μεταξύ των 10 κορυφαίων ευρωπαϊκών
πολιτιστικών προορισμών, αποτελώντας το 30% του συνόλου της ευρωπαϊκής
πολιτιστικής τουριστικής ζήτησης. Η Ιταλία και η Ισπανία εκτιμάται ότι είναι αντίστοιχα η
δεύτερη και η τρίτη χώρα σε επισκεψιμότητα για πολιτιστικούς λόγους. Μπροστά τους
βρίσκεται μόνο η Γαλλία η οποία και αποτελεί τον πιο δημοφιλή πολιτιστικό προορισμό.
Η πλειοψηφία των ευρωπαίων πολιτών έχει εκφράσει ενδιαφέρον για τις τέχνες και τον
πολιτισμό άλλων χωρών της ΕΕ (57%).
Οι αναζητήσεις σχετικά με τον πολιτισμό στις κορυφαίες αγορές που δημιουργούν ταξίδια
αντιπροσωπεύουν το 45% του συνόλου των σχετικών με τον τουρισμό αναζητήσεων για
την Ελλάδα, το 31% για την Ιταλία και το 44% για την Ισπανία.




4.1

Πολιτιστικό ενδιαφέρον και τουριστική ζήτηση

Ο πολιτισμός αποτελεί βασικό κίνητρο για ταξίδια στην Ευρώπη και είναι το τρίτο
πιο σημαντικό κίνητρο για τα ταξίδια αναψυχής των πολιτών της ΕΕ, μετά από τον
ήλιο και την παραλία και τη φύση (εξαιρουμένων των επισκέψεων σε φίλους και
συγγενείς: ΕΦΣ). Λέγεται ότι ο πολιτισμός αποτελεί κινητήριο παράγοντα για το 22%

Κινητήριοι παράγοντες ευρωπαϊκών ταξιδιών
Ήλιος/παραλίες 40%
Πόλη 20%
Εκδηλώσεις 7%

Φύση 26%
Σπα 12%
Άλλο 7%

Πολιτισμός 22%
Αθλητισμός 10%
ΕΦΣ 36%

ΕΕ 27

Ισπανία

Ιταλία

Ελλάδα

Πηγή: Flash Eurobarometer 370
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των τουριστικών ταξιδιών που πραγματοποιούνται από τους πολίτες της ΕΕ6. αλλά
αυτό κυμαίνεται μεταξύ 9% και 35% ανάλογα με την αγορά προέλευσης. Μεταξύ
των Ελλήνων τουριστών, ο πολιτισμός αποτελεί σημαντικό κινητήριο παράγοντα
μόνο για το 12% των ταξιδιωτών, ενώ το 50% ταξιδεύουν για τον ήλιο και την
παραλία. Οι τουρίστες από την Ιταλία και την Ισπανία παρακινούνται περισσότερο
από τον τουρισμό σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο - το 23% και το 27%
αντίστοιχα παρακινείται από τον πολιτισμό.
Φυσικά, η συνολική τουριστική ζήτηση για αυτές τις χώρες επηρεάζεται σε μεγάλο
βαθμό από την εξωτερική ζήτηση, με περίπου το ήμισυ των επισκεπτών τουριστών
να προέρχονται από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ιταλία και η Ισπανία
έχουν σχετικά μεγάλες εγχώριες αγορές, ενώ η ελληνική εγχώρια ζήτηση αποτελεί
μόλις το 30% του τουρισμού της χώρας. Οι κινητήριοι παράγοντες για ταξίδια από
επισκέπτες από τις αγορές προέλευσης είναι γενικά πιο σημαντικοί από τις εθνικές
προτιμήσεις.
Στις τουριστικές αγορές προέλευσης που παρακινούνται περισσότερο από τον
πολιτισμό περιλαμβάνονται οι μεγάλες αγορές της Δυτικής Ευρώπης (Βέλγιο, Δανία,
Ισπανία, Αυστρία, Ολλανδία και Γερμανία). Κατά μέσο όρο, ο πολιτισμός αποτελεί
σημαντικό κινητήριο παράγοντα όσον αφορά στα ταξίδια για το 30% των τουριστών
από αυτές τις χώρες. Αντίθετα, οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης
τείνουν να ενδιαφέρονται λιγότερο για τον πολιτιστικό τουρισμό. Το ποσοστό των
τουριστών από αυτή την περιοχή που ενδέχεται να ταξιδέψει για πολιτιστικούς
λόγους είναι χαμηλότερο του 15%.
Εξετάζοντας τα ιστορικά στοιχεία ροής τουρισμού
από χώρα σε χώρα και πολιτιστικής ζήτησης ανά
χώρα προέλευσης, μπορεί να υπολογιστεί η
σημασία του πολιτισμού όσον αφορά στην
εισερχόμενη ζήτηση για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες,
συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, της Ιταλίας και
της Ισπανίας.
Οι τρεις αγορές που μας ενδιαφέρουν πιστεύεται ότι
είναι μεταξύ των 10 κορυφαίων ευρωπαϊκών
πολιτιστικών προορισμών, αποτελώντας το 30%
του συνόλου της ευρωπαϊκής πολιτιστικής
τουριστικής ζήτησης. Η Ιταλία και η Ισπανία
εκτιμάται ότι είναι αντίστοιχα η δεύτερη και η τρίτη

6

Κορυφαίοι ευρωπαϊκοί προορισμοί πολιτιστικού τουρισμού
% πολιτιστικού τουρισμού ΕΕ ανά προορισμό - 10 κορυφαίες αγορές
Βέλγιο
Σουηδία
Ελλάδα
Ολλανδία
Αυστρία
Γερμανία
Ηνωμένο…
Ιταλία
Ισπανία
Γαλλία
0%

Πηγή: Eurostat

5%

10%

15%

20%

Το άθροισμα των μεριδίων στο διάγραμμα του Ευρωβαρομέτρου Flash ξεπερνά το 100% λόγω του ότι

μπορεί να υπάρχουν περισσότεροι από ένας κινητήριοι παράγοντες για κάποιο ταξίδι.
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χώρα σε επισκεψιμότητα για πολιτιστικούς λόγους. Μπροστά τους βρίσκεται μόνο η
Γαλλία η οποία και αποτελεί τον πιο δημοφιλή πολιτιστικό προορισμό. Στο σύνολό
τους, τα ταξίδια προς την Ελλάδα έχουν σαν κινητήριο παράγοντα περισσότερο τον
πολιτισμό από ό,τι τον εσωτερικό τουρισμό, με ποσοστό περίπου 17% των
ταξιδιών, που όμως είναι χαμηλότερο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτό αντανακλά κυρίως τη σύνθεση της ζήτησης ανά αγορά και όχι την πραγματική
ποσότητα προϊόντων πολιτιστικού τουρισμού που προσφέρονται. Αυτό
επιβεβαιώνεται και από περαιτέρω ανάλυση των διαδικτυακών αναζητήσεων σε
σχέση με τον τουρισμό (βλέπε ενότητα 4.4 της παρούσας έκθεσης).
Αν και αυτό αντανακλά την τουριστική ζήτηση, μπορεί να μην αντικατοπτρίζει
πλήρως τη διαθεσιμότητα πολιτιστικών ταξιδιωτικών προϊόντων ανά χώρα, και
μπορεί να υπάρχουν ευκαιρίες για ανάπτυξη. Για παράδειγμα, η Ελλάδα έχει
περισσότερα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομίας της UNESCO από
κάποιες από τις άλλες χώρες που έχουν καλύτερη κατάταξη από την Ελλάδα σε ό,τι
αφορά την πολιτιστική ζήτηση.
Η αυξητική ζήτηση πολιτιστικού τουρισμού για
προορισμούς μπορεί να δημιουργηθεί με δύο
τρόπους, οι οποίοι επισημαίνονται σε ορισμένες
από τις περιπτωσιολογικές μελέτες στις επόμενες
ενότητες. Πρώτον, με την αύξηση των γνώσεων
σχετικά με τα διαθέσιμα πολιτιστικά αξιοθέατα και
τους πόρους στις αγορές-πηγές, προσελκύονται
περισσότεροι τουρίστες. Δεύτερον, οι νέες
επενδύσεις σε μουσεία, γκαλερί, εκδηλώσεις και
άλλα
πολιτιστικά
αξιοθέατα
μπορούν
να
προσελκύσουν τουρίστες στον προορισμό. Η
καινοτομία σε προϊόντα πολιτιστικού τουρισμού
είναι ευκολότερο να εφαρμοστεί από ό,τι κάποιες
άλλες πτυχές του τουρισμού οι οποίες εξαρτώνται
από τα φυσικά χαρακτηριστικά και το κλίμα. Αυτό θα
μπορούσε να εξηγήσει μερικά από τα μεγάλα
ρεύματα τουριστών σε προορισμούς στη Βόρεια
Ευρώπη οι οποίοι έχουν δώσει προτεραιότητα στον
πολιτιστικό τουρισμό.

Εκτιμώμενο πολιτιστικό ποσοστό ταξιδιών τουρισμού
% συνολικού τουρισμού (μέσος όρος & εύρος εκτιμώμενων αντικτύπων
40

30

20

10

Ελλάδα
Πηγή: Tourism Economics

Ιταλία

Ισπανία

Εκτίμηση της πολιτιστικής ζήτησης ανά προορισμό
Χρησιμοποιώντας συντελεστές στάθμισης ταξιδιών προέλευσης-προορισμού,
μπορούμε να υπολογίσουμε τη σημασία του πολιτιστικού τουρισμού για την
Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία, καθώς και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Υπολογίστηκε ένας μέσος όρος της πολιτιστικής ζήτησης ανά αγορά
προέλευσης χρησιμοποιώντας τη σημασία των αγορών προέλευσης για κάθε
προορισμό ως συντελεστή στάθμισης.
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Δεδομένης της αβεβαιότητας που εμπεριέχεται σε αυτή την προσέγγιση, καθώς
επίσης και στα βασικά δεδομένα, τον έχουμε υπολογίσει ως μια σειρά πιθανών
επιπτώσεων χρησιμοποιώντας τη μεταβλητότητα στα αποτελέσματα της
έρευνας για την αγορά προέλευσης για να τοποθετήσουμε μια ζώνη γύρω από
την αρχική απλή εκτίμηση. Για παράδειγμα, υπολογίζεται ότι μεταξύ 10% και
19% των διεθνών ταξιδιών προς την Ελλάδα έχουν σαν κίνητρο τον πολιτισμό.
Για την Ιταλία και την Ισπανία, το εύρος των πιθανών τιμών είναι 17-31% και 1934% αντίστοιχα.
Στη συνέχεια, δημιουργήθηκε ένας δείκτης πολιτιστικού πλούτου στην πλευρά της
προσφοράς, από στοιχεία σχετικά με τα διαθέσιμα πολιτιστικά ιδρύματα όπως ο
αριθμός και το μέγεθος μουσείων και τα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής
Κληρονομιάς της UNESCO. Ως έλεγχος της έννοιας, αυτός συσχετίζεται με τη
συνολική τουριστική ζήτηση και αποτελεί αξιόπιστο επεξηγηματικό παράγοντα για
την απόδοση του τουρισμού μεταξύ χωρών. Οι σχετικές τιμές του δείκτη της
πλευράς της προσφοράς μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την κατανομή
του πολιτιστικού τουρισμού μεταξύ χωρών. Εάν η τιμή του δείκτη είναι υψηλότερη,
αυτό δείχνει ότι η χώρα έχει σπουδαιότερα προϊόντα πολιτιστικού τουρισμού και θα
πρέπει να λάβει μεγαλύτερο ποσοστό της πολιτιστικής ζήτησης από αγορές
προέλευσης. Για παράδειγμα, αυτό δείχνει ότι η Ελλάδα είναι πιθανό να λάβει ένα
υψηλότερο από το μέσο μερίδιο του πολιτιστικού τουρισμού από τις αγορές
προέλευσης: μια κεντρική εκτίμηση πάνω από 17% των αφίξεων αντί του 15% που
θα προέκυπτε αν εξετάζονταν μόνο οι τάσεις στην πλευρά της ζήτησης.

4.2

Διαδικτυακό ενδιαφέρον για τον πολιτισμό

Οι κάτοικοι βασικών αγορών προέλευσης ταξιδιών
χρησιμο ποιούν ευρέως το διαδίκτυο για έρευνες σε
ιστοτόπους μουσείων ή βιβλιοθηκών για βελτίωση
των γνώσεων (24% των πολιτών της ΕΕ) καθώς και
για αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με πολιτιστικά
προϊόντα ή εκδηλώσεις (42%) και για έρευνες σε
σχέση με διακοπές (42%). Τα διαθέσιμα δεδομένα
σχετικά με τις δραστηριότητες αναζήτησης είναι
κάπως παλιά (από το 2007) και οι τιμές πιθανόν να
είναι υψηλότερες τώρα, αλλά τα στοιχεία αυτά είναι
πιθανό να είναι ακόμα ενδεικτικά των σχετικών
τάσεων αναζήτησης.

Χρήση διαδικτύου ανά δραστηριότητα
% τακτικών χρηστών του διαδικτύου
70%
60%

Visiting library & museum
websites
Researching holiday
Researching cultural
products or events

50%
40%
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0%

Είναι αξιοσημείωτο ότι στις αγορές στις οποίες οι
«έρευνες σε σχέση με διακοπές» έχουν υψηλή
συχνότητα, οι «έρευνες σχετικά με πολιτιστικά
προϊόντα ή εκδηλώσεις» έχουν επίσης υψηλή
συχνότητα. Αυτό ισχύει στις σκανδιναβικές αγορές,

Πηγή: Eurobarometer 278 - European cultural values
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καθώς και στις τρεις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές
αγορές προέλευσης ταξιδιών - τη Γερμανία, το
Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία. Όλες αυτές οι
αγορές έχουν υψηλή διείσδυση του διαδικτύου,
συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, ενός υψηλού
ποσοστού νοικοκυριών που κάνουν έρευνες και
κρατήσεις σχετικά με ταξίδια μέσω του διαδικτύου.

Επίπεδο ενδιαφέροντος για τον πολιτισμό εντός...
% μεριδίου
90%

Own country

80%

Other EU countries
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Η πλειοψηφία των ευρωπαίω ν πολιτών έχει
εκφράσει ενδιαφέρον για τις τέχνες και τον
πολιτισμό άλλων χωρών της ΕΕ (57%), καθώς και
της δικής τους χώρας (69%), πράγμα που δείχνει
ότι υπάρχει ξεκάθαρη ζήτηση για πολιτιστικό
τουρισμό.

Πηγή: Eurobarometer 278 - European cultural values

Τα μουσεία αποτελούν ξεκάθαρο παράδειγμα του διεθνούς πολιτιστικού
ενδιαφέροντος και των προκλήσεων και ευκαιριών που μπορούν να προσφέρουν οι
ψηφιακές καινοτομίες.
Η ζήτηση για διαδικτυακό περιεχόμενο οδηγεί στην τοποθέτηση εικόνων έργων
τέχνης υψηλής ανάλυσης, στο διαδίκτυο. Αυτό επιτρέπει μια πιο διαδεδομένη
πολιτιστική κατανάλωση και αυτός είναι ένας από τους σκοπούς αυτών των
μουσείων, ο οποίος αναγνωρίζεται από την Deborah Ziska της Εθνικής
Πινακοθήκης (National Gallery of Art) στην Ουάσιγκτον, η οποία δήλωσε ότι «αυτό
είναι το κύμα του μέλλοντος για τα μουσεία στην εποχή της ψηφιακής επικοινωνίας.
Αυτό που πρέπει να μάθουν να κάνουν τα μουσεία είναι η κοινή χρήση.»
Οι ανησυχίες ότι η διαδικτυακή ανταλλαγή μπορεί να μειώσει την επισκεψιμότητα
στους φυσικούς χώρους των μουσείων δεν στηρίζονται σε δεδομένα
επισκεψιμότητας, ενώ στην πραγματικότητα υπάρχουν στοιχεία για το αντίθετο.
Περιορισμένα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με επισκέψεις σε μουσεία και τις
επιπτώσεις του διαδικτύου δείχνουν ότι η αύξηση στο διαδικτυακό περιεχόμενο που
προσελκύει το κοινό μπορεί να δημιουργήσει αυξητική φυσική ζήτηση για αυτά τα
αξιοθέατα.
Το 2010, ο Επικεφαλής Εγγραφής Μελών και Έκδοσης Εισιτηρίων της Tate, Martin
Barden, συζήτησε πώς η παρουσία της Tate στον εικονικό κόσμο είχε επηρεάσει
άμεσα το μουσείο. Απέδωσε την αύξηση σε 750.000 επισκέπτες στα εκθέματα για
τα οποία εκδίδονται εισιτήρια, και την αύξηση, κατά 37%, των εγγεγραμμένων μελών
μεταξύ 2005 και 2010, κυρίως στο ότι η Tate υιοθέτησε την πληροφορική, ήταν
ανοιχτή στο διαδίκτυο, και επιμελείτο ενεργά το χώρο της στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης.
Συγκεκριμένα, τα δέκα πιο δημοφιλή μουσεία όσον αφορά στην επισκεψιμότητα
στους φυσικούς χώρους, δεν είναι αυτά με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στο
διαδίκτυο, η οποία υπολογίζεται με βάση το Facebook και το Twitter. Αυτό μπορεί
να οφείλεται σε ένα μέτρο εφησυχασμού, λόγω του ότι οι συγκεκριμένοι χώροι έχουν
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ήδη μεγάλη αναγνώριση από τους ταξιδιώτες.
Αυτό πο υ είναι πιο ξεκάθαρο είναι ότι οι
μικρότεροι προορισμοί και αξιοθέατα έχουν
περισσότερα να κερδίσουν από μια αυξημένη
παρουσία στο διαδίκτυο, όντας σε θέση να
προσεγγίσουν ένα ευρύτερο ακροατήριο. Για
παράδειγμα, η σχετικά μικρότερη γκαλερί
Saatchi στο Λονδίνο και το ΜΟΜΑ της Νέας
Υόρκης έχουν δημιουργήσει μεγαλύτερο
ενδιαφέρον μέσω του διαδικτύου από ό,τι
μερικά από τα μεγαλύτερα μουσεία σε αυτές
τις πόλεις. Τα στοιχεία επισκεπτιμότητας για
τους συγκεκριμένους χώρους είναι ελάχιστα,
αλλά στα στοιχεία αυτά είναι ξεκάθαρες
ορισμένες αυξήσεις στο μερίδιο επισκεπτών.

Κορυφαία μουσεία παγκοσμίως βάσει επισκεψιμότητας και
Επισκεψιμότητα
Ίδρυμα
Πόλη

«Likes» στο Facebook
Ιδρυμα
Πόλη

«Followers» στο Twitter
Ίδρυμα
Πόλη
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British Museum

Λονδίνο

Saatchi Gallery

Metropolitan Museum
of Art

Νέα Υόρκη Musée du Louvre

Tate

Λονδίνο

Metropolitan Museum
of Art

Λονδίνο

Smithsonian Institution Ουάσινγκτον

Παρίσι

Saatchi Gallery

Νέα Υόρκη Tate

Solomon R.
Guggenheim Museum
Λονδίνο
National Gallery of Art Ουάσινγκτον Tate
Design Museum
Solomon R.
Metropolitan Museum
Νέα Υόρκη
Museum of Modern Art Νέα Υόρκη
Guggenheim Museum
of Art
The Andy Warhol
Παρίσι
Centre Pompidou
Museum of Islamic Art Αντ Ντόχα
Museum
National Museum of
Σεούλ
Αθήνα
Acropolis Museum
Royal Collection Trust
Korea
Παρίσι
Λονδίνο
Musée d’Orsay
British Museum
Getty Museum

National Gallery

Λονδίνο

Royal Collection Trust -

Λονδίνο
Λονδίνο
Νέα Υόρκη
Λονδίνο
Νέα Υόρκη
Πίτσμπεργκ
Λος Άντζελες

Πηγή: Museum Analytics

Τα αξιοθέατα που έχουν αναπτύξει διαδικτυακό περιεχόμενο με επιτυχία, έχουν
καταφέρει να δημιουργήσουν αυξήσεις στο ενδιαφέρον και τη ζήτηση ώστε να
επωφεληθούν πλήρως από τη βελτίωση των φυσικών δυνατοτήτων. Λόγω της
χαμηλής σημασίας που αποδίδεται από κάποια μουσεία στην επισκεψιμότητα στους
φυσικούς χώρους και τη διάδοση της ελεύθερης εισόδου, είναι δύσκολο να
συγκεντρωθούν ακριβή στοιχεία σχετικά με τις επισκέψεις στους χώρους αυτούς
ώστε να μετρηθεί η απόδοση του διαδικτυακού περιεχομένου. Ωστόσο,
περιπτωσιολογικές μελέτες δείχνουν ότι το διαδικτυακό περιεχόμενο έχει οδηγήσει
σε αύξηση της επισκεψιμότητας.


Το Μουσείο Street του Λονδίνου χρησιμοποίησε αποτελεσματικά το
διαδικτυακό περιεχόμενο ώστε να προσεγγίσει ένα νέο κοινό. Περισσότερες
από 200 εικόνες από τα αρχεία του Μουσείου του Λονδίνου έγιναν
διαθέσιμες στο διαδίκτυο, και σε smartphones, ώστε να προβληθούν στην
πραγματική τοποθεσία των ιστορικών εικόνων. Η καινοτομία αυτή
διατήρησε και βοήθησε να δημιουργηθεί ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια της
ανάπτυξης του μουσείου και, όταν επαναλειτούργησε, ο αριθμός
επισκεπτών τριπλασιάστηκε σε σύγκριση με τα προηγούμενα επίπεδα.



Το Rijksmusem στην Ολλανδία έκανε εικόνες υψηλής ανάλυσης ελεύθερα
διαθέσιμες στο διαδίκτυο, ενθαρρύνοντας τους χρήστες να επεξεργαστούν,
να περικόψουν και να εκτυπώσουν εικόνες. Αυτό ήταν μέρος της
στρατηγικής του μουσείου να διατηρήσει το κοινό του κατά τη διάρκεια της
ανακαίνισης των φυσικών χώρων. Όταν επαναλειτούργησε το 2013, η
επισκεψιμότητα αυξήθηκε σημαντικά. Μια μελέτη που σχετίζεται με τον
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οικονομικό αντίκτυπο του μουσείου7 δίνει εύσημα στο διαδικτυακό
περιεχόμενο καθώς συμβάλλει στην προσέγγιση ενός διεθνούς κοινού και
αναδεικνύει το ρόλο του μουσείου στην προσέλκυση επισκεπτών στο
Άμστερνταμ, και τη σχετική δαπάνη και τα οικονομικά οφέλη.
Σε εθνικό επίπεδο, η σχέση μεταξύ επί
τόπου επισκεπτών και διαδικτυακής
δραστηριότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για τη δημιουργία ενός δείκτη της
διαδικτυακής
ανάπτυξης
ώστε
να
προσδιοριστεί ποιες χώρες είναι πιο
πιθανό να επωφεληθούν από μια
μεγαλύτερη έκθεση μέσω του διαδικτύου.

Επισκεψιμότητα και διαδικτυακή παρουσία ανά χώρα
Χώρα
Ηνωμένες
Πολιτείες

Αριθμός
ιδρυμάτων

Επί τόπου «Likes» στο «Followers»
επισκέπτες Facebook στο Twitter

Διαδικτυακ
ά / επί
τόπου
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70
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0.18
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0.18
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0.08
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Στις ΗΠΑ, η διαδικτυακή δραστηριότητα Ισπανία
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38
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Γαλλία
ποσοστό 92% επί τόπου επισκεπτών Σουηδία
38
7,318,000
366,726
ετησίως.
Αυτό ακολουθείται από το Ελλάδα
5
1,355,720
432,229
Ηνωμένο
Βασίλειο
με
αναλογία Πηγή: Museum Analytics
διαδικτυακής
προς
επί
τόπου
δραστηριότητας στο 42%. Εντός αυτών των χωρών, μερικά από τα κορυφαία
μουσεία έχουν αναλογικά μεγάλη παρουσία στο διαδίκτυο. Εδώ συμπεριλαμβάνεται
η Tate του Λονδίνου, καθώς και το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας
Υόρκης. Ωστόσο, η Tate ξεχωρίζει λόγω του ότι έχει μεγαλύτερο ποσοστό
διαδικτυακών επισκεπτών παρέχοντας μια εύκολα αναζητήσιμη ηλεκτρονική
συλλογή και μεγαλύτερη συμμετοχή με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι συχνές
αναρτήσεις και η έμφαση στην αλληλεπίδραση με το κοινό προκαλεί ενδιαφέρον
τόσο σε ό,τι αφορά την κύρια ιστοσελίδα όσο και σε ό,τι αφορά το ίδιο το μουσείο.

107,964

0.06

379,202

0.15

37,995

0.06

6,098

0.32

Η Γαλλία έχει μια ιδιαίτερα χαμηλή αναλογία διαδικτυακών και επί τόπου
επισκεπτών, η οποία αντιπροσωπεύεται από το μουσείο του Λούβρου. Είναι
εμφανές ότι το μουσείο έχει επενδύσει στον ιστότοπό του, ο οποίος περιλαμβάνει
εισαγωγές στους πίνακες ζωγραφικής του και κάνει θεματικές περιηγήσεις, αλλά το
πλήρες περιεχόμενο είναι διαθέσιμο μόνο στα γαλλικά. Μεταφράσεις περιορισμένου
περιεχομένου είναι διαθέσιμες σε επιλεγμένες γλώσσες με κύριο στόχο την παροχή
πληροφοριών σε όσους είναι ήδη πιθανό να το επισκεφθούν αντί της προσέλκυσης
νέου ενδιαφέροντος.

7

Rijksmusem. Μεγάλο Εθνικό Προϊόν (Grand National Product). Η οικονομική αξία και ο αντίκτυπος του

νέου Rijksmuseum Booz and Company (The economic value and impact of the new Rijksmuseum Booz
and Company), Αύγουστος 2013
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Η Ισπανία και η Ιταλία βρίσκονται προς το κατώτερο άκρο του φάσματος, με
αναλογίες 18% και 6% αντίστοιχα, και μπορεί να μην αποκομίσουν κάποια από τα
οφέλη της δημοσιοποίησης μέσω του διαδικτύου και να χάσουν μερίδιο πολιτιστικής
ζήτησης. Η Ελλάδα παρουσιάζει μια σχετικά ισχυρή αναλογία (32%), που
συνεπάγεται ισχυρή υιοθέτηση του διαδικτύου από τους εμπλεκόμενους φορείς.
Ωστόσο, μόνο πέντε ελληνικοί φορείς συμμετείχαν σε αυτή την έρευνα διαδικτυακού
περιεχομένου και δραστηριότητας και η αναλογία ενδέχεται να μην είναι πλήρως
αντιπροσωπευτική. Πράγματι, στην Ελλάδα υπάρχουν 17 Μνημεία Παγκόσμιας
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO και ακόμα περισσότερα μουσεία.
Δεδομένης της χαμηλής διείσδυσης του διαδικτύου που παρατηρείται στην Ελλάδα,
είναι πιθανόν η ελάχιστη συμμετοχή στην παρούσα έρευνα να είναι ενδεικτική της
προτεραιότητας που δίδεται στο διαδίκτυο ως μέσο για τη δημιουργία
ενδιαφέροντος. Υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες ανόδου μέσω της μεγαλύτερης
υιοθέτησης του διαδικτύου ως εργαλείου για περαιτέρω αύξηση του μεριδίου αγοράς
πολιτιστικών ταξιδιών στην Ελλάδα.

4.3

Ο πολιτισμός ως δημιουργός ζήτησης

Οι ευρωπαϊκοί προορισμοί με μεγαλύτερο αριθμό πολιτιστικών αξιοθέατων (όπως
μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς και μουσεία, όπως ορίζονται από την UNESCO)
είναι επίσης εκείνοι που απολαμβάνουν μεγαλύτερο μερίδιο ευρωπαϊκών αφίξεων
και εκτιμάται επίσης ότι λαμβάνουν μεγαλύτερο ποσοστό της ευρωπαϊκής
πολιτιστικής τουριστικής ζήτησης.
Το πρόγραμμα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης παρέχει περιπτωσιολογικές
μελέτες για το πώς τόσο η πολιτιστική ανάπτυξη όσο και η αύξηση των γνώσεων
σχετικά με πολιτιστικά αξιοθέατα μπορεί να δημιουργήσει κάποια απόδοση για τους
προορισμούς. Το πρόγραμμα υπήρξε αποτελεσματικό στο ότι βοήθησε τις πόλεις να
αλλάξουν την εικόνα τους και να παρουσιαστούν ως δυναμικά, πολιτιστικά και
καλλιτεχνικά κέντρα και, σε γενικές γραμμές, υπήρξε αποτελεσματικό στην ενίσχυση
της επισκεψιμότητας. Το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού οφέλους αποκομίζεται
από επισκέπτες από την τοπική περιοχή, αλλά υπάρχουν επίσης σαφή οφέλη από
τις αφίξεις τουριστών.
Είναι ενδιαφέρον να αναφέρουμε ότι το πρόγραμμα παράγει επίσης διασυνοριακή
ζήτηση, καθώς οι κάτοικοι προηγούμενων πόλεων πολιτισμού είναι περισσότερο
διατεθειμένοι να επισκεφθούν άλλες πολιτιστικές πρωτεύουσες. Αυτό είναι σύμφωνο
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με έναν από τους δεδηλωμένους στόχους του προγράμματος για την «προώθηση
της μεγαλύτερης αμοιβαίας γνωριμίας μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών8.»
Έχει αποδειχθεί ότι το πρόγραμμα παράγει δύο επίπεδα επιπτώσεων:


Πρόσθετες επισκέψεις σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και αξιοθέατα κατά τη
διάρκεια του έτους αναγνώρισης.



Αυξημένες γνώσεις σε σχέση με τα πολιτιστικά αξιοθέατα που είναι
διαθέσιμα στις πόλεις. Υπάρχουν προφανή οφέλη ως προς τις αφίξεις
τουριστών κατά την περίοδο μετά από τυχόν ειδικές εκδηλώσεις, κάτι που
υποδεικνύει τη σημασία της αυξημένης ροής πληροφοριών και βελτιωμένων
αντιλήψεων.

Συνολικά, ο συνδυασμός πολιτιστικών εκδηλώσεων και αυξημένων γνώσεων
σχετικά με τις εκδηλώσεις αυτές, έχει δημιουργήσει μια σαφή απόδοση για την
πλειοψηφία των πόλεων, η οποία και φαίνεται στις παρακάτω περιπτωσιολογικές
μελέτες. Ο ακριβής αντίκτυπος που έχουν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις από μόνες
τους δεν μπορεί να διαχωριστεί από τις επιπτώσεις της συνδεδεμένης επωνυμίας
και μιας αυξημένης προσπάθειας μάρκετινγκ που συνήθως συνοδεύει τον Τίτλο της
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας. Ωστόσο, οι περιπτωσιολογικές μελέτες δείχνουν ότι ο
πολιτιστικός τουρισμός μπορεί να προσφέρει σαφή αυξητικά οφέλη στους
προορισμούς, εάν υποστηρίζεται από επαρκή χρηματοδότηση μάρκετινγκ ως μέρος
ενός προσχεδιασμένου προγράμματος.
Ο ρόλος της πολιτιστικής ανάπτυξης στη δημιουργία αυξητικής τουριστικής ζήτησης
φαίνεται επίσης σε στοιχεία από τον χαρακτηρισμό Τίτλου Παγκόσμιας Κληρονομιάς
(WHS). Ο αντίκτυπος ποικίλλει ανάλογα με το κίνητρο για την αναζήτηση του Τίτλου
Παγκόσμιας Κληρονομιάς (WHS)9. Οι περισσότεροι προορισμοί αρχικά
αναζητούσαν τον τίτλο για να διατηρήσουν ή να γιορτάσουν μια ιδιαίτερη πτυχή της
πολιτιστικής κληρονομιάς τους. Οι προορισμοί αυτοί συχνά λαμβάνουν ήδη μεγάλο
αριθμό επισκεπτών και τα αυξητικά οφέλη που έλαβαν ήταν περιορισμένα.
Οι προορισμοί που αναζητούν τον τίτλο παγκόσμιας κληρονομιάς (WHS) για
σκοπούς ανάπτυξης μπορούν να κερδίσουν σημαντικά τουριστικά οφέλη εάν αυτό
γίνεται σε συνδυασμό με μια αποτελεσματική προσπάθεια μάρκετινγκ.

8

McCoshan et al. (2010)
9

Το Οικονομικό Κέρδος (The Economic Gain): Έρευνα και ανάλυση της δυνατότητας κοινωνικο-

οικονομικού αντικτύπου του χαρακτηριστικού Τίτλου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO (Research
and analysis of the socio-economic impact potential of UNESCO), World Heritage Site Status, Rebanks
Consultancy Ltd & Trends Business Research Ltd.
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Περιπτωσιολογικές μελέτες Πολιτιστικών Πρωτευουσών της Ευρώπης

Λίβερπουλ, Ηνωμένο Βασίλειο: Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης
2008
Συνολικά, ο τίτλος οδήγησε σε δαπάνες αξίας £753 εκατομμυρίων περίπου, οι
οποίες διαφορετικά δεν θα είχαν πραγματοποιηθεί. Επίσης, η ενίσχυση στον
τουρισμό του Λίβερπουλ επεκτάθηκε πέραν του 2008. Η ζήτηση για δωμάτια
ξενοδοχείων και οι επισκέψεις στα μεγαλύτερα αξιοθέατα της πόλης παρέμεινε,
το 2009, σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα από ότι τα προηγούμενα χρόνια.
 Φιλοξενήθηκαν 7.000 εκδηλώσεις
 Σχεδόν 28 εκατομμύρια επισκέψεις το 2008: 34% αύξηση από το 2007
 Σχεδόν 10 εκατομμύρια επισκέπτες παρακολούθησαν επίσημες εκδηλώσεις,
αντιπροσωπεύοντας το 35% των συνολικών επισκέψεων στην πόλη
 2,6 εκατομμύρια διεθνείς επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν λόγω των
εκδηλώσεων, εκ των οποίων το 97% επισκέπτονταν το Λίβερπουλ για πρώτη
φορά
Λιντζ, Αυστρία: Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2009
Ο κύριος στόχος, που ήταν η αλλαγή εικόνας της πόλης και η επέκταση των
τουριστικών προσφορών, επιτεύχθηκε δίνοντας έμφαση στην προσέλκυση
οικογενειών και παιδιών. Για την επιτυχία της σειράς εκδηλώσεων ήταν
απαραίτητη η χρηματοδότηση, με συνεισφορές από διάφορα επίπεδα
διακυβέρνησης.
 Φιλοξένησε πάνω από 7.700 πολιτιστικές εκδηλώσεις και 5.000 καλλιτέχνες
 2,8 εκατομμύρια επισκέπτες το 2009, σε σύγκριση με περίπου 600.000 ανά
έτος κατά τα τρία προηγούμενα έτη.
 Οι διανυκτερεύσεις αυξήθηκαν κατά 10% σε σύγκριση με το 2008 και κατά
πάνω από 20% κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών σε σχέση με ένα
χρόνο νωρίτερα
 Η επιτυχία επήλθε σε ένα κλίμα χαμηλότερης συνολικής ζήτησης ταξιδιών
από κύριες χώρες προέλευσης, και οι αφίξεις σε άλλες πόλεις της Αυστρίας
μειώθηκαν κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου έτους
 Οι εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου συνέβαλαν στον αντίκτυπο
 Οι επιτυχείς εκδηλώσεις κατέδειξαν βασικά χαρακτηριστικά του προορισμού
και ιδίως το μουσικό πρόγραμμα βασίστηκε στην ακουστική της πόλης και
προσπάθησε να αναδείξει αστικούς ακουστικούς χώρους
Έσσεν, Γερμανία: Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2010
Το παράδειγμα του Έσσεν αποδεικνύει την ικανότητα του πολιτισμού ως
εργαλείου ανάπτυξης, να συμβάλει στη μετατροπή της προηγουμένως έντονα
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βιομηχανικής περιοχής του Ρουρ σε μια ολοένα και πιο διαφοροποιημένη
οικονομία. Η δημιουργική οικονομία και ο τουρισμός αποκτούν μεγαλύτερη
σημασία, ως οδηγοί των περιφερειακών δραστηριοτήτων. Η αποτελεσματική
ηγεσία ήταν ένας βασικός παράγοντας για την επιτυχία της πόλης,
συμπεριλαμβανομένων καλά διεθυνομένων και προωθούμενων εκδηλώσεων.
Οι καλλιτεχνικές αποφάσεις απομακρύνθηκαν από πολιτικές πιέσεις ώστε να
επιτευχθεί η πλήρης απόδοση στον πολιτισμό.
 Διεξήχθησαν πάνω από 5.500 εκδηλώσεις, δραστηριότητες και παραστάσεις
 13% αύξηση στην επισκεψιμότητα από το 2009
 Οι επισκέπτες έφτασαν το συνολικό αριθμό ρεκόρ των 6,5 εκατομμυρίων
 Οι εκδηλώσεις έφεραν επιπρόσθετο κύκλο εργασιών της τάξεως των €90
εκατομμυρίων
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4.4

Συμμετοχή τουριστών στο διαδικτυακό περιεχόμενο

Για να αποκομίσουν πλήρως τα οφέλη από τα πολιτιστικά αξιοθέατα, οι χώρες
πρέπει να διασφαλίσουν ότι διαθέτουν επαρκή παρουσία στο διαδίκτυο ώστε να
επωφεληθούν από αναζητήσεις σχετικές με τον τουρισμό. Οι πιθανοί επισκέπτες
συχνά αναζητούν πολιτιστικές επιλογές στο διαδίκτυο όταν κάνουν αναζητήσεις σε
σχέση με τον τουρισμό και οι προορισμοί κινδυνεύουν να αφήσουν τη ζήτηση
ανεκπλήρωτη εάν το περιεχόμενο δεν είναι άμεσα διαθέσιμο.
Για να διερευνήσουμε αυτή τη δυναμική, εξετάσαμε το πώς διεξάγονται οι
αναζητήσεις στο διαδίκτυο σε πολλές βασικές αγορές προέλευσης ώστε να μετρηθεί
η σημασία των σχετικών με τον πολιτισμό αναζητήσεων. Οι βασικές αγορές
προέλευσης που εξετάστηκαν περιλαμβάνουν τέσσερις από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ολλανδία), καθώς και τις Ηνωμένες
Πολιτείες. Μαζί, οι πέντε αυτές αγορές προέλευσης αντιπροσώπευαν σχεδόν το
57% των συνολικών διεθνών αφίξεων στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία μαζί,
για το 2011. Αυτές οι αγορές προέλευσης αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό μέρος
της τουριστικής ζήτησης και είναι ενδεικτικές της συνολικής αγοράς.
Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν τη σημασία του
ενδιαφέροντος στον πολιτιστικό τουρισμό ως
κινητήρια δύναμη της τουριστικής ζήτησης. Όταν
συνδυάζονται οι αναζητήσεις στις πέντε αγορές
προέλευσης, οι σχετικές με τον πολιτισμό
αναζητήσεις αντιπροσωπεύουν το 45% του
συνόλου των σχετικών με τον τουρισμό
αναζητήσεων για την Ελλάδα, το 31% για την Ιταλία
και το 44% για την Ισπανία. Αυτό σημαίνει ότι οι
δυνητικοί επισκέπτες σε αυτές τις βασικές αγορές
προέλευσης αναζητούν πολιτιστικές επιλογές κατά
την
αναζήτηση
προορισμών
και
τον
προγραμματισμό ταξιδιών. Εάν αυτό αποτελεί
ένδειξη της διαδικτυακής ζήτησης για πολιτιστικό
τουρισμό, ένα βασικό ερώτημα θα ήταν εάν αυτοί οι
πιθανοί επισκέπτες είναι σε θέση να βρουν επαρκές
περιεχόμενο στο διαδίκτυο σε κάθε έναν από τους
αντίστοιχους προορισμούς. Και εάν όχι, ποια είναι η
δυνητική αξία που χάνεται;

Διεθνείς αναζητήσεις πολιτιστικού τουρισμού
Αναζητήσεις περί «πολιτιστικού» τουρισμού ανά προορισμό
50%
Μουσική
Ιστορία
Μουσεία
Τέχνη

40%
30%
20%
10%
0%
Ελλάδα

Ιταλία

Ισπανία

Πηγή: Google AdWords,
αναζητήσεις από Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία , Ολλανδία και ΗΠΑ

47

Οι συνέπειες του διαδικτυακού περιεχομένου στον Ευρωπαϊκό Τουρισμό
Νοέμβριος 2013

Μεθοδολογία πολιτιστικής αναζήτησης
Έγινε ανάλυση συγκεκριμένων αναζητήσεων στο διαδίκτυο ανά αγορά
προέλευσης χρησιμοποιώντας το εργαλείο Google AdWords, για μέτρηση των
αναζητήσεων στο διαδίκτυο στις αντίστοιχες αγορές προέλευσης. Το εργαλείο
λέξεων-κλειδιών του Google AdWords έχει ως στόχο να παρέχει ιδέες για όρους
αναζήτησης για επιχειρήσεις που προσπαθούν να ενισχύσουν τη διαδικτυακή
τους προβολή, αλλά επιτρέπει σύγκριση των σχετικών αναζητήσεων για ένα
συγκεκριμένο όρο. Το εργαλείο επιτρέπει στο χρήστη να εισαγάγει έναν όρο
αναζήτησης και παρέχει έως και 100 σχετικούς όρους αναζήτησης και μια
αρίθμηση για τον κάθε όρο αναζήτησης κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12
μηνών. Το εργαλείο επιτρέπει επίσης το φιλτράρισμα βάσει γεωγραφίας,
γλώσσας, και της κατηγορίας ευρείας αναζήτησης. Για παράδειγμα, θα
μπορούσε κανείς να συγκεντρώσει τις αναζητήσεις που πραγματοποιούνται
μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, στα αγγλικά, και οι οποίες κατηγοριοποιούνται ως
σχετιζόμενες με τον τουρισμό.
Στην κατηγορία του τουρισμού, χρησιμοποιήθηκαν διάφοροι όροι αναζήτησης,
συμπεριλαμβανομένων γενικών αναζητήσεων σε σχέση με τις επιθυμητές χώρες
προορισμού, εκδηλώσεις, αθλητικά, και πόλεις στις χώρες προορισμού.
Συμπεριλήφθηκαν επίσης βασικά τουριστικά αξιοθέατα εντός κάθε χώρας
προορισμού. Στους σχετικούς με τον πολιτισμό όρους αναζήτησης
περιλαμβάνονταν μουσεία, μουσική, τέχνη και ιστορία. Διερευνήθηκε επίσης το
φαγητό και η κουζίνα αλλά δεν θεωρήθηκαν ως αναζητήσεις σχετικές με τον
πολιτισμό για τους σκοπούς της παρούσας ανάλυσης.
Για το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ, οι όροι αναζήτησης καταχωρήθηκαν στα
αγγλικά. Για τις άλλες τρεις αγορές προέλευσης, οι όροι αναζήτησης
καταχωρήθηκαν στην αντίστοιχη επίσημη γλώσσα καθώς επίσης και στα
αγγλικά. Οι χρήστες του διαδικτύου σε αυτές τις χώρες χρησιμοποιούν συχνά
την αγγλική γλώσσα για διαδικτυακές αναζητήσεις, και η μη συγκέντρωση
αναζητήσεων στην αγγλική θα απέκλειε ένα σημαντικό μέρος των συνολικών
αναζητήσεων. Ειδικά όταν οι έρευνες διεξάγονται σε διεθνές επίπεδο, όπως για
παράδειγμα όταν αφορούν στον τουρισμό σε μια άλλη χώρα, η αγγλική είναι
σαφώς η προτιμώμενη δευτερεύουσα γλώσσα, όπως επιβεβαιώνεται από τα
πρόσφατα ευρήματα του Ευρωβαρομέτρου το οποίο ερεύνησε τις γλώσσες που
χρησιμοποιούνται από τους Ευρωπαίους κατά τη διεξαγωγή αναζητήσεων στο
διαδίκτυο. Αυτό πιθανόν να αντανακλά τις προσδοκίες των ερευνητών να βρουν
με επιτυχία αυτό που ψάχνουν. Λαμβάνοντας υπόψη τα φίλτρα γεωγραφίας και
γλώσσας, η προσέγγιση αυτή επιτρέπει τη μέτρηση της σημασίας των
αναζητήσεων για τον πολιτισμό σε σχέση με όλες τις αναζητήσεις που
σχετίζονται με τον τουρισμό, σε κάθε μία από τις βασικές αγορές προέλευσης
και για την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία ξεχωριστά.
Η προσέγγιση αυτή εμπεριέχει κάποιους περιορισμούς, όπως η πιθανότητα
διπλής καταμέτρησης σχετικών όρων αναζήτησης δεδομένου ότι οι όροι
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ενδέχεται να μοιράζονται σχετικούς όρους αναζήτησης – ένα συγκεκριμένο
μουσείο θα μπορούσε να θεωρηθεί σχετικός όρος για αναζητήσεις που αφορούν
στην τέχνη, τα μουσεία και την ιστορία. Η διπλή καταμέτρηση σχετικών όρων
δεν θεωρήθηκε προβληματική, επειδή ο απώτερος στόχος της ανάλυσης ήταν
να συγκεντρωθεί το συνολικό μερίδιο του πολιτισμού. Επίσης, ορισμένοι σχετικοί
όροι ίσως στην πραγματικότητα να μην συνδέονται με τον αρχικό όρο – ο όρος
αναζήτησης «La Concha» στην Ισπανία οδήγησε στον σχετικό όρο αναζήτησης
«hotels in la». Ήταν ξεκάθαρο ότι συγκεντρώνονταν αναζητήσεις σχετικές με το
Los Angeles και, ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα όπως αυτά ελέγχονταν και
εξαιρούνταν από την ανάλυση.

49

Οι συνέπειες του διαδικτυακού περιεχομένου στον Ευρωπαϊκό Τουρισμό
Νοέμβριος 2013
Αναζητήσεις τουρισμού στη Γερμανία ανά τομέα

Γερμανία: Οι πολιτιστικές αναζητήσεις ήταν
υψηλότερες για την Ισπανία ανάμεσα στους
πιθανούς επισκέπτες από τη Γερμανία, με
ποσοστό 57% του συνόλου. Πάνω από τις
μισές αναζητήσεις περί τουρισμού στην
Ελλάδα σχετίζονται με τον πολιτισμό. Οι
Γερμανοί ενδιαφέρονται περισσότερο για
επιλογές που σχετίζονται με την ιστορία,
όσον αφορά στην Ισπανία και στην Ελλάδα.
Όσον αφορά στην Ιταλία, οι Γερμανοί
τείνουν να αναζητούν επιλογές περισσότερο
ανά συγκεκριμένο τόπο.

Αναζητήσεις ως μερίδιο των συνολικών ταξιδιών, συμπεριλαμβανομένου του πολιτισμού
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Πηγή: Google AdWords, αναζητήσεις Γερμανίας

Αναζητήσεις τουρισμού στην Ολλανδία ανά τομέα

Ολλανδία: Σε ότι αφορά τους πιθανούς
επισκέπτες
από
την
Ολλανδία,
οι
πολιτιστικές αναζητήσεις ήταν επίσης
υψηλές για την Ισπανία, με την ιστορία και
τα μουσεία να αποτελούν το κύριο
ενδιαφέρον. Οι αναζητήσεις σε σχέση με την
Ελλάδα ήταν περισσότερο κατανεμημένες
σε διάφορες πολιτιστικές επιλογές. Ο
πολιτισμός αποτελεί το 30%-40% των
συνολικών τουριστικών αναζητήσεων για τις
τρεις χώρες.
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Πηγή: Google AdWords, αναζητήσεις Ολλανδίας

Γαλλία: Τα ενδιαφέροντα μεταξύ πιθανών
επισκεπτών από τη Γαλλία ποικίλλουν
επίσης, και ο πολιτισμός ήταν ο πιο
σημαντικός παράγοντας σε ό,τι αφορά την
Ισπανία, με ποσοστό πάνω από 50%. Η
ιστορία αποτελούσε βασικό ενδιαφέρον και
στους τρεις εν λόγω προορισμούς.
Ο πολιτισμός αντιπροσωπεύει περίπου το
ένα τρίτο όλων των αναζητήσεων περί
τουρισμού στην Ελλάδα και την Ιταλία, και το
40% στην Ισπανία.
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Πηγή: Google AdWords, αναζητήσεις Γαλλίας
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Ηνωμένο Βασίλειο: Οι αναζητήσεις από το
Ηνωμένο
Βασίλειο
ήταν
περισσότερο
επικεντρωμένες στον πολιτισμό και κυρίως την
ιστορία όσον αφορά στην Ελλάδα. Όσον
αφορά στην Ιταλία και στην Ισπανία, οι
αναζητήσεις επικεντρώνονται περισσότερο σε
συγκεκριμένους προορισμούς και, σε κάποιο
βαθμό, σε παραλιακές επιλογές. Ο πολιτισμός
αντιπροσωπεύει το ένα τρίτο περίπου των
τουριστικών αναζητήσεων για την Ιταλία και
την Ισπανία, και το 50% για την Ελλάδα.

Αναζητήσεις τουρισμού Ηνωμένου Βασιλείου ανά τομέα
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Πηγή: Google AdWords, αναζητήσεις Ηνωμένου Βασιλείου

Αναζητήσεις τουρισμού ΗΠΑ ανά τομέα
Ηνωμένες Πολιτείες: Οι πιθανοί επισκέπτες από
την Αμερική αναζητούν πολιτιστικές επιλογές
περισσότερο στην Ισπανία, και επικεντρώνονται
κυρίως σε μουσεία. Οι πολιτιστικές αναζητήσεις
για την Ελλάδα και την Ιταλία επικεντρώνονται
περισσότερο στην ιστορία. Ο πολιτισμός
αντιπροσωπεύει το 30%-40% όλων των
τουριστικών αναζητήσεων για τις τρεις χώρες.

Αναζητήσεις ως μερίδιο των συνολικών ταξιδιών, συμπεριλαμβανομένου του
πολιτισμού
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Πηγή: Google AdWords, αναζητήσεις ΗΠΑ
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5 Περιορισμοί στην υλοποίηση των οφελών του
διαδικτυακού περιεχομένου
Κύρια ευρήματα:

5.1



Αν και οι ευκαιρίες που συνδέονται με την ευρύτερη υιοθέτηση και επέκταση του
διαδικτυακού περιεχομένου είναι τεράστιες, υπάρχουν πραγματικοί περιορισμοί ως
προς την υλοποίηση αυτών των ευκαιριών.



Στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία, τα επίπεδα εμπιστοσύνης στις διαδικτυακές
εταιρείες είναι πολύ χαμηλά. Έχουν επίσης ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά όσον αφορά
στον όγκο των διαδικτυακών πωλήσεων και τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν
πωλήσεις μέσω του διαδικτύου.



Αυτό αποτελεί πραγματικό περιορισμό όσον αφορά στην ανάπτυξη του τουρισμού σε
αυτές τις τρεις χώρες. Ενώ η διαδικτυακή προσφορά και ζήτηση μπορεί να είναι
ανάλογες εντός της κάθε μίας από αυτές τις εθνικές οικονομίες, οι αγορές
προέλευσής τους πραγματοποιούν κρατήσεις ταξιδιών μέσω του διαδικτύου. Η
ανεπαρκής αξιοποίηση του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα, την Ιταλία και την
Ισπανία περιορίζει την ικανότητα των επιχειρήσεων να αξιοποιήσουν πλήρως αυτή
την ευκαιρία.

Εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν

Η βασική εμπιστοσύνη στο διαδικτυακό περιεχό
μενο και οι ανησυχίες για την ασφάλεια των
προσωπικών δεδομένων, επηρεάζουν τη χρήση του
διαδικτύου σε διάφορους βαθμούς σε όλη την
Ευρώπη.

Εμπιστοσύνη στο διαδίκτυο και στις αγορές μέσω διαδικτύου
% αγορών μέσω διαδικτύου
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Είναι ενδιαφέρον να αναφέρουμε ότι αναλύοντας τη
σχέση μεταξύ «εμπιστοσύνης στο διαδίκτυο» και
ποσοστού ατόμων που κάνουν αγορές μέσω του
διαδικτύου, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια θετική
σχέση, αλλά δεν είναι αξιοσημείωτη. (Βλέπε
παρακείμενο διάγραμμα.)
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Οι έρευνες δείχνουν ότι μόνο το 22% των πολιτών
της ΕΕ εμπιστεύονται τις διαδικτυακές εταιρείες για
προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, κάτι
που αντικατοπτρίζεται στο επίπεδο διαδικτυακής
δραστηριότητας σε επίπεδο χώρας.
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Στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία, τα επίπεδα εμπιστοσύνης στις
διαδικτυακές εταιρείες είναι πολύ χαμηλά. Οι χώρες αυτές έχουν επίσης ιδιαίτερα
χαμηλά ποσοστά όσον αφορά στον όγκο των διαδικτυακών πωλήσεων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Γερμανία και η Γαλλία, δύο από τις μεγαλύτερες αγορές
προέλευσης ταξιδιών στην Ευρώπη, καταλαμβάνουν τις δύο πρώτες θέσεις όσον
αφορά στις ανησυχίες σε σχέση με την καταγραφή δεδομένων στο διαδίκτυο.
Επιπλέον, οι ανησυχίες για την ασφάλεια του
χρηματοπιστωτικού
συστήματος
δημιουργούν
περιορισμούς σε σχέση με το ηλεκτρονικό εμπόριο.
Υπάρχει ισχυρή σχέση μεταξύ του ποσοστού
ατόμων που χρησιμοποιούν πιστωτικές κάρτες και
του ποσοστού επιχειρήσεων που πραγματοποιούν
πωλήσεις μέσω του διαδικτύου. Το παρακείμενο
διάγραμμα δείχνει πως η χρήση πιστωτικών καρτών
είναι σχετικά χαμηλή σε χώρες όπως η Ελλάδα και
η Ιταλία, όπως είναι και το ποσοστό επιχειρήσεων
που πραγματοποιούν πωλήσεις μέσω του
διαδικτύου. Η Ισπανία βρίσκεται επίσης στο
χαμηλότερο άκρο του φάσματος και από τις δύο
απόψεις.

Χρήση πιστωτικών καρτών και χρήση ηλεκτρονικού
εμπορίου
% επιχειρήσεων που πραγματοποιούν πωλήσεις μέσω διαδικτύου
25
Ολλανδία

Ιρλανδία
20

Γερμανία

y = 0.2504x ‐ 6.9103
R² = 0.4718

Δανία

Ηνωμένο Βασίλειο

15

Φινλανδία
Γαλλία
Ισπανία

10
Ελλάδα
5

Κύπρος
Πολωνία

Ιταλία

Ρουμανία

0
40

50

60

70

Πηγή: Ευρωβαρόμετρο Eurostat, Tourism Economics

80

90

100

% που χρησιμοποιεί
πιστωτικές κάρτες

Αυτό είναι πραγματικά περιοριστικό όσον αφορά στην ανάπτυξη του τουρισμού στις
τρεις αυτές χώρες. Ενώ η διαδικτυακή προσφορά και ζήτηση μπορεί να είναι
ανάλογες εντός της κάθε μίας από αυτές τις εθνικές οικονομίες, οι αγορές
προέλευσής τους κάνουν κρατήσεις για ταξίδια μέσω του διαδικτύου. Η ανεπαρκής
χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία
περιορίζει την ικανότητα των επιχειρήσεων να εκμεταλλευτούν πλήρως αυτή την
ευκαιρία.
Το πρόβλημα παρατηρείται σε στοιχεία σχετικά με την εμπιστοσύνη στις τράπεζες
και τη χρήση πιστωτικών καρτών. Και οι τρεις χώρες εστίασης βρίσκονται πολύ
χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αν και οι πελάτες σε αυτές τις χώρες δεν
συμμετέχουν στο ηλεκτρονικό εμπόριο στο βαθμό που γίνεται αυτό στην υπόλοιπη
Ευρώπη, είναι υψίστης σημασίας να αυξήσουν οι επιχειρήσεις τη διαδικτυακή τους
παρουσία, ώστε να ευθυγραμμιστούν με την ταξιδιωτική αγορά του εξωτερικού.
Ως παράδειγμα, η ελληνική επιχείρηση Oliveshop.com έχει εξελιχθεί σε πετυχημένο
εξαγωγέα. Ο ιδρυτής της εταιρείας κατάφερε να ξεπεράσει τις προκλήσεις μιας
περίπλοκης διαδικασίας αδειοδότησης και κατάφερε να μπορεί να λαμβάνει
ηλεκτρονικές πληρωμές από το εξωτερικό. Το Oliveshop.com λειτούργησε στα τέλη
του 2011, πωλώντας μια ποικιλία προϊόντων με βάση την ελιά σε όλο τον κόσμο.
Αυτή τη στιγμή, η κύρια γλώσσα στον ιστότοπο είναι η αγγλική και παρέχει
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πληροφορίες σε σχέση με μουσεία ελαιόλαδου και έναν σύνδεσμο για την Έκθεση
Ελαιόλαδου και Ελιάς στη Σπάρτη της Ελλάδας10.

10

New York Times, 18 Μαρτίου 2012, και Oliveshop.com
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6 Εκτίμηση της αξίας του διαδικτυακού περιεχομένου για
τις τουριστικές οικονομίες της Ελλάδας, της Ιταλίας και
της Ισπανίας
Κύρια ευρήματα:

6.1



Για να καθοριστούν οι ευκαιρίες που είναι διαθέσιμες στις τουριστικές οικονομίες της
Ελλάδας, της Ιταλίας και της Ισπανίας, θα πρέπει πρώτα να ποσοτικοποιήσουμε την
τρέχουσα αξία του διαδικτυακού περιεχομένου σε αυτές τις χώρες. Η διαδικασία αυτή
αρχίζει με την αξιολόγηση της σπουδαιότητας του διαδικτυακού περιεχομένου εντός
μεγάλων αγορών προέλευσης. Στη συνέχεια προχωρούμε στη χαρτογράφηση αυτής της
ζήτησης της αγοράς για τους τρεις προορισμούς εστίασης ώστε να ποσοτικοποιηθεί η
σπουδαιότητα του διαδικτυακού περιεχομένου για τις οικονομίες τους.



Οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές τείνουν να είναι οι αγορές με τη μεγαλύτερη χρήση
του διαδικτύου.



Η ανάλυση δείχνει ότι και στους τρεις προορισμούς, ο αριθμός ταξιδιών για τα οποία
γίνονται έρευνες μέσω του διαδικτύου είναι σημαντικά υψηλότερος από τον αριθμό
ταξιδιών που αγοράζονται μέσω του διαδικτύου, γεγονός που αντανακλά την ευκαιρία για
περαιτέρω ανάπτυξη μέσω της αύξησης του διαδικτυακού περιεχομένου.



Για μια αύξηση κατά 10% στα ταξίδια για τα οποία γίνονται έρευνες μέσω του διαδικτύου,
θα υπάρχει πριμ αυξήσεως 1-2% ετησίως όσον αφορά στις μέσες δαπάνες ανά ταξίδι.

Ζήτηση αγοράς προέλευσης

Οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές τείνουν να είναι
οι αγορές με τη μεγαλύτερη διείσδυση του
διαδικτύου. Η αγορά διαδικτυακών ταξιδιωτών είναι
μεγαλύτερη στη Γερμανία καθώς κάθε χρόνο
γίνονται ηλεκτρονικές κρατήσεις για μεταξύ 90
εκατομ. και 120 εκατομ. ταξίδια, ενώ διερευνώνται
περισσότερα ταξίδια μέσω του διαδικτύου
(σημειώστε ότι εδώ περιλαμβάνονται ταξίδια στην
ημεδαπή και στην αλλοδαπή). Εάν συμπεριλάβουμε
και τα ταξίδια που επηρεάζονται από το διαδικτυακό
περιεχόμενο (για τα οποία δεν γίνεται κατ’ ανάγκη
κράτηση μέσω του διαδικτύου), η αγορά έφτασε έως
και τα 170 εκατομμύρια ταξίδια από τη Γερμανία για
το 2012.
Ακολουθούν η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο με
έως και 105 εκατομμύρια και 100 εκατομμύρια

Διαδικτυακή ζήτηση ταξιδιών από κορυφαίες αγορές
της ΕΕ
εκατομ., εύρος αναμενόμενων ταξιδιών
180

Διαδικτυακή
επιρροή
Online
influence

160

Online
salesπωλήσεις
Διαδικτυακές

140
120
100
80
60
40
20
0

Γερμανία

Ισπανία

Γαλλία

Ιταλία

Πηγή: Oxford Economics, Eurostat, Ευρωβαρόμετρο

Ολλανδία

Σουηδία

Ηνωμένο
Βασίλειο

55

Οι συνέπειες του διαδικτυακού περιεχομένου στον Ευρωπαϊκό Τουρισμό
Νοέμβριος 2013

ταξίδια αντίστοιχα, τα οποία επηρεάστηκαν από διαδικτυακό περιεχόμενο κατά τη
διάρκεια του 2012.
Η κατανόηση του μεγέθους της διαδικτυακής αγοράς σε αυτές τις μεγάλες αγορές
προέλευσης αποτελεί σημαντικό πρώτο βήμα για την εκτίμηση του μεγέθους της
αγοράς διαδικτυακών ταξιδιωτών για συγκεκριμένους προορισμούς. Η μέτρηση
μόνο των πωλήσεων του διαδικτυακού τουρισμού δεν υπολογίζει επαρκώς τη
σημασία του διαδικτυακού περιεχομένου για τη βιομηχανία.

6.2

Διαδικτυακές επιπτώσεις ανάλογα με τον προορισμό

Έχον τας προσδιορίσει τη σχετική εμβέλεια του
διαδικτύου σε ό,τι αφορά τουριστικές κρατήσεις και
έρευνες ανά προορισμό, οι πληροφορίες αυτές
μπορούν να αντιστοιχιστούν με προορισμούς
σύμφωνα με τις αντιπροσωπευτικές ροές μεταξύ
των χωρών. Για παράδειγμα, οι χώρες που
λαμβάνουν πολλούς επισκέπτες από τη Γερμανία
και την Ιταλία θα τείνουν να έχουν σχετικά χαμηλές
διαδικτυακές πωλήσεις, αλλά θα αποτελούν
αντικείμενο εκτεταμένης διαδικτυακής έρευνας.
Αντίθετα, οι προορισμοί που πραγματοποιούν
πωλήσεις προς τη Γαλλία θα διαπιστώσουν ότι ένα
μεγαλύτερο ποσοστό των επισκεπτών που κάνουν
έρευνες μέσω του διαδικτύου θα εξετάσουν επίσης
την πιθανότητα αγοράς μέσω του διαδικτύου.

Μερίδιο διαδικτυακών τουριστικών πωλήσεων
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Η ανάλυση δείχνει ότι στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία, ο αριθμός ταξιδιών
για τα οποία γίνονται έρευνες μέσω του διαδικτύου είναι σημαντικά υψηλότερος από
τον αριθμό ταξιδιών που αγοράζονται μέσω του διαδικτύου. Αυτό μπορεί να
περιοριστεί καθώς εξελίσσονται οι αγορές αλλά, προς το παρόν, η μέτρηση μόνο
του αριθμού διαδικτυακών πωλήσεων δεν θα υπολόγιζε επαρκώς τη σημασία του
διαδικτύου και του διαδικτυακού περιεχομένου για την τουριστική βιομηχανία στις
χώρες αυτές.
Η αξία των διαδικτυακών πληροφοριών σε σύγκριση με τις πωλήσεις είναι
υψηλότερη στην Ιταλία και στην Ελλάδα, κάτι το οποίο δεν αποτελεί έκπληξη
δεδομένης της επιφυλακτικότητας σε αυτές τις χώρες όσον αφορά στις πωλήσεις
μέσω διαδικτύου. Επιπλέον, δεδομένου του χαμηλού ποσοστού διαδικτυακών
επιχειρήσεων στην Ελλάδα και, σε μικρότερο βαθμό, στην Ιταλία, εξακολουθεί να
υπάρχει μεγάλη ευκαιρία επέκτασης της συγκεκριμένης αγοράς αυξάνοντας το
διαδικτυακό περιεχόμενο.
Τα δεδομένα για την Ισπανία επιβεβαιώνουν τα στοιχεία της Eurostat σχετικά με το
ποσοστό πωλήσεων καταλυμάτων μέσω διαδικτυακών διαύλων. Ένα μεγαλύτερο
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ποσοστό πωλήσεων πραγματοποιείται διαδικτυακά για την ευρύτερη βιομηχανία
ταξιδιών και τουρισμού (51%), συμπεριλαμβανομένων των διεθνών αεροπορικών
μεταφορών. Οι δαπάνες εντός του προορισμού λαμβάνουν μικρότερο διαδικτυακό
ποσοστό (29%), παρόμοιο με το μερίδιο καταλυμάτων (27%).
Η ανάλυσή μας δείχνει ότι οι διαδικτυακές πωλήσεις
για τ ο σύνολο της τουριστικής βιομηχανίας
ακολουθούν μια ανάλογη διαφορά από το μερίδιο
καταλυμάτων και για την Ελλάδα και την Ιταλία, με
ένα εκτιμώμενο ποσοστό 5% και 13% των εσόδων
από διαδικτυακές πηγές.
Οι διαδικτυακές έρευνες βρίσκονται σε σημαντικά
υψηλότερα επίπεδα από ό,τι οι κρατήσεις για την
Ισπανία, με έρευνες για το 43% των επισκέψεων να
έχουν γίνει μέσω του διαδικτύου, σε σύγκριση με
29% των ταξιδιών τα οποία περιλάμβαναν κράτηση
μέσω του διαδικτύου.
Στην Ιταλία, μόλις το 13% των αφίξεων
περιλάμβαναν κράτηση μέσω του διαδικτύου, ενώ
το 26% των επισκεπτών έκανε επίσης έρευνες
σχετικά με το ταξίδι στο διαδίκτυο.

Αφίξεις τουριστών που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ανά
προορισμό
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Μέσος όρος ΕΕ

Εκτιμάται ότι, από τους τρεις προορισμούς, τα ταξίδια προς την Ελλάδα
περιλαμβάνουν τη χαμηλότερη αλληλεπίδραση με διαδικτυακό περιεχόμενο.
Κράτηση μέσω του διαδικτύου έγινε για μόλις 5% των ταξιδιών προς την Ελλάδα,
ενώ μόλις 10% των επισκεπτών έκαναν έρευνες σε σχέση με το ταξίδι τους στο
διαδίκτυο. Τα χαμηλότερα αυτά μερίδια σχετίζονται με το σχετικά χαμηλό ποσοστό
επιχειρήσεων που πραγματοποιούν πωλήσεις μέσω του διαδικτύου.
Ο μέσος όρος διαδικτυακού αποτυπώματος στην ΕΕ είναι 49%,
συμπεριλαμβανομένης της έρευνας και των κρατήσεων. Αυτό αφήνει σημαντικές
προοπτικές ανόδου για την τουριστική βιομηχανία σε αυτές τις χώρες ώστε να
ενστερνιστεί πλήρως μια διαδικτυακή παρουσία.
Με βάση αυτές τις μετρήσεις του ποσοστού πωλήσεων για τις οποίες γίνεται
κράτηση μέσω διαδικτύου, ποσοτικοποιήσαμε την επίδραση του διαδικτυακού
τουριστικού περιεχομένου στο ΑΕΠ και στην απασχόληση για κάθε μία από τις τρεις
χώρες εστίασης. Ο υπολογισμός αυτός λαμβάνει επίσης υπόψη τα ευρύτερα οφέλη
του τουρισμού στις εθνικές οικονομίες της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Ισπανίας.
Λαμβάνεται υπόψη η συνολική συνεισφορά Ταξιδιών και Τουρισμού στο ΑΕΠ και
στην απασχόληση και όχι μόνο η άμεση συμβολή των πωλήσεων από τις
βιομηχανίες που ασχολούνται άμεσα με τους τουρίστες. Αντιπροσωπεύονται οι
προμηθευτές τουριστικών επιχειρήσεων, καθώς επίσης και οι τομείς που
επωφελούνται από δαπάνες από εργαζόμενους στον τομέα του τουρισμού. Αυτό
συνάδει με τη συνιστώμενη μεθοδολογία για την εκτίμηση του οικονομικού
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αντίκτυπου της βιομηχανίας και με τις τιμές στην ετήσια έρευνα του Παγκόσμιου
Συμβουλίου Ταξιδιών και Τουρισμού (WTTC)11.









Στην Ελλάδα, όπου ο τουρισμός συνέβαλε
κατά 17% στο ΑΕΠ το 2012, η διαδικτυακή
τουριστική δραστηριότητα αντιπροσώπευε
μόλις το 2% του συνολικού ΑΕΠ της
οικονομίας.

Οικονομικές επιπτώσεις τουρισμού και διαδικτυακή
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Απασχόληση

Στην Ισπανία, το 15% του ΑΕΠ για το 2012 και το 16% της απασχόλησης
προέρχεται από τον τουρισμό. Η διαδικτυακή τουριστική δραστηριότητα
αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 7% του ΑΕΠ και της απασχόλησης.

Τα δευτερογενή οικονομικά οφέλη χωρίζονται σε δύο μέρη: (1) οι έμμεσες
επιπτώσεις ή επιπτώσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας, ως πρόσθετη ζήτηση για τις
βιομηχανίες προμηθευτών, και (2) οι επιπτώσεις στα εισοδήματα, καθώς τα
χρήματα που κερδίζονται ξοδεύονται και πάλι εντός της οικονομίας. Ένα
παράδειγμα έμμεσης επίπτωσης είναι η αυξητική ζήτηση για προμηθευτές
εστιατορίων και χονδρέμπορους που παρέχουν τρόφιμα και ποτά που
καταναλώνονται σε χώρους εστίασης και ξενοδοχεία. Ένα παράδειγμα των
επιπτώσεων στα εισοδήματα είναι οι υπάλληλοι του ξενοδοχείου που λαμβάνουν
μισθούς και ξοδεύουν το πρόσθετο εισόδημα που κερδίζουν σε άλλες επιχειρήσεις
εντός της τοπικής οικονομίας.
Οι άμεσες, έμμεσες επιπτώσεις και οι επιπτώσεις στα εισοδήματα αθροισμένες μαζί
αντιπροσωπεύουν το σύνολο των οικονομικών επιπτώσεων. Το διαδικτυακό
αποτύπωμα υπολογίζεται ως ποσοστό αυτών των συνολικών οικονομικών

11

Ετήσια έρευνα WTTC, η οποία πραγματοποιείται με την Oxford Economics
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επιπτώσεων. Οι έμμεσοι πολλαπλασιαστές και πολλαπλασιαστές εισοδήματος που
εφαρμόζονται εδώ συνάδουν πλήρως με την ετήσια έρευνα του WTTC σε σχέση τον
παγκόσμιο οικονομικό αντίκτυπο του τουρισμού, η οποία πραγματοποιήθηκε σε
συνεργασία με την Oxford Economics. Η έρευνα βασίζεται σε δημοσιευμένα στοιχεία
του Tourism Satellite Account (όπου αυτά είναι διαθέσιμα), συμπεριλαμβανομένων
στοιχείων για την Ιταλία και την Ισπανία.

Μεθοδολογία: εκτίμηση της σημασίας του διαδικτυακού περιεχομένου
Έχει υπολογιστεί μια πριμοδότηση «πληροφορίων» για κάθε αγορά προέλευσης
ως αναλογία των ταξιδιών για τα οποία πραγματοποιήθηκαν έρευνες μέσω του
διαδικτύου σε σχέση με το ποσοστό για τα οποία έγιναν κρατήσεις μέσω του
διαδικτύου. Στη συνέχεια η πριμοδότηση αυτή αντιστοιχίζεται με προορισμούς
βάση των ροών προέλευσης-προορισμού. Ουσιαστικά, υπολογίζεται ένας
σταθμισμένος μέσος όρος της σπουδαιότητας των πληροφοριών για κάθε αγορά
προέλευσης, με βάση τις σταθμίσεις εισερχόμενων ροών.
Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις στις οποίες ο εκτιμώμενος αριθμός ταξιδιών για
τα οποία πραγματοποιούνται έρευνες μέσω του διαδικτύου ισούται με τον
αριθμό των ταξιδιών που γίνονται ανά προέλευση. Αυτό είναι ρεαλιστικό για τις
χώρες που γνωρίζουμε ότι έχουν μεγάλο ποσοστό διαδικτυακής χρήσης.
Ωστόσο, σε ό,τι αφορά προορισμούς που δεν κάνουν τόσο μεγάλη χρήση των
διαδικτυακών δυνατοτήτων, αυτό μπορεί να μην υπολογίσει το πλήρες όφελος
και απαιτείται κάποια προσαρμογή στη σπουδαιότητα των πληροφοριών ανά
προέλευση για τους υπολογισμούς για αυτούς τους προορισμούς.
Οι ισπανικές εθνικές στατιστικές περιλαμβάνουν επίσης μια μέτρηση του
ποσοστού εισερχόμενων ταξιδιών για τα οποία γίνονται τόσο έρευνες όσο και
κρατήσεις μέσω του διαδικτύου η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
επίτευξη της προσαρμογής. Η εφαρμογή της παραπάνω μεθοδολογίας στην
Ισπανία δείχνει ότι η σημασία των ερευνών σε σχέση με τις κρατήσεις για την
Ισπανία είναι μικρότερη από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Έχει καθοριστεί
ένας παράγοντας ρύθμισης για την ποσοτικοποίηση περαιτέρω πριμοδότησης
για αγορές προέλευσης με περιορισμούς (όπου οι έρευνες είναι
ευθυγραμμισμένες με τις κρατήσεις).
Η έλλειψη επιλογών διαδικτυακών κρατήσεων στην Ισπανία υπαγορεύει ότι το
διαδίκτυο χρησιμοποιείται για έρευνες πολύ περισσότερο από ό,τι θα
χρησιμοποιούταν σε πιο ώριμες διαδικτυακές αγορές. Ο ίδιος συντελεστής
προσαρμογής εφαρμόζεται για την Ιταλία και την Ελλάδα.
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6.3

Πιθανές επιπτώσεις από την αύξηση του διαδικτυακού
περιεχομένου

Το διαδικτυακό περιεχόμενο έχει ένα πρόσθετο όφελος για την τουριστική
δραστηριότητα και δεν μεταφέρει απλά τη «συμβατική» ζήτηση στις διαδικτυακές
πωλήσεις. Οι πρόσθετες γνώσεις σχετικά με τους προορισμούς που προκύπτουν
από το διαδικτυακό περιεχόμενο δημιουργούν αυξητική ζήτηση.
Οι γνώσεις μπορούν να αυξήσουν τις επιδόσεις του τουρισμού με τρεις τρόπους.
Πρώτον, μπορεί να δημιουργηθούν αυξητικοί αριθμοί επισκεπτών, αν και με τη
διαδικτυακή ανάπτυξη περισσοτέρων προορισμών, ο ανταγωνισμός για έναν
πεπερασμένο αριθμό τουριστών γίνεται πιο έντονος.
Δεύτερον, οι πρόσθετες γνώσεις σχετικά με τα αξιοθέατα μπορεί να αυξήσουν τον
αριθμό δραστηριοτήτων που αγοράζονται κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού με
αυξημένες μέσες δαπάνες ανά ημέρα. Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να
αναβαθμίσουν την εμπειρία τους, έχοντας τη σιγουριά να επισκεφθούν πιο ακριβούς
προορισμούς. Τρίτον, μπορούν να περάσουν επιπλέον νύχτες στους προορισμούς,
προκειμένου να συμμετάσχουν σε περαιτέρω δραστηριότητες ή να επισκεφθούν
αξιοθέατα τα οποία ερεύνησαν στο διαδίκτυο. Πράγματι, η παρατηρούμενη
επίδραση της χρήσης του διαδικτύου στην απόδοση είναι περισσότερο εμφανής στα
στοιχεία των εσόδων από ό,τι στον αριθμό των επισκεπτών.
Οι προγενέστερες αναλύσεις της διείσδυσης του διαδικτύου έδειξαν ότι οι αγορές
που επένδυσαν σε μεγαλύτερη διαδικτυακή προβολή προς τους τουρίστες
παρουσίασαν αύξηση του μεριδίου αγοράς με την πάροδο του χρόνου. Η ανάλυση
αυτή δείχνει ότι, για τη μέση ευρωπαϊκή αγορά, μια αύξηση 10% στη χρήση του
διαδικτύου θα οδηγούσε σε αύξηση περίπου 15% σε μερίδιο αγοράς.
Αν συγκρίνουμε τη διείσδυση του διαδικτύου με διάφορα στοιχεία της απόδοσης του
τουρισμού, η αύξηση των εσόδων προέρχεται κυρίως από υψηλότερη μέση δαπάνη
ανά ταξίδι (σε σύγκριση με τις πρόσθετες επισκέψεις). Αυτό περιλαμβάνει τόσο
διαμονές μεγαλύτερης διάρκειας όσο και αυξημένη δαπάνη ανά ημέρα, σύμφωνα με
τις θεωρίες.
Μια εκτίμηση χρησιμοποιώντας τον αριθμό των ταξιδιών για τα οποία γίνονται
έρευνες μέσω του διαδικτύου δείχνει ξεκάθαρα ότι τα πληροφοριακά οφέλη που
παρέχονται από το διαδικτυακό περιεχόμενο έχουν αυξητικό αντίκτυπο στην άνοδο
της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι. Σε σχέση με το μέσο όρο της περιοχής, οι
δαπάνες ανά ταξίδι ποικίλλουν ανάλογα με το ποσοστό των ταξιδιών για τα
οποία έγιναν έρευνες στο διαδίκτυο.
Αυτό φαίνεται επίσης σε εξερχόμενη βάση, καθώς ο μέσος όρος εξερχόμενων
δαπανών σχετίζεται με τις διαδικτυακές έρευνες. Ωστόσο, ιστορικά η σχέση είναι
αδύναμη καθώς το διαδικτυακό περιεχόμενο εντός της Ευρώπης καθορίζεται σε
μεγάλο βαθμό από περιορισμούς από πλευράς προσφοράς.
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Η μοντελοποίηση των παραγόντων αυτών έδειξε ότι για μια αύξηση κατά 10% στα
ταξίδια για τα οποία γίνονται έρευνες μέσω του διαδικτύου, θα υπάρχει πριμ
αυξήσεως 1-2% ετησίως όσον αφορά στις μέσες δαπάνες ανά ταξίδι.
Ως παράδειγμα, εάν το διαδικτυακό περιεχόμενο για κάποιον προορισμό
βελτιωνόταν έτσι ώστε η αναλογία των ταξιδιών για τα οποία γίνονται έρευνες μέσω
διαδικτύου να αυξανόταν από 50% σε 60% (αύξηση κατά 10%), τότε οι μέσες
δαπάνες ανά ταξίδι θα αναμένονταν να είναι έως και 2% υψηλότερες σε κάθε
μεταγενέστερο έτος.

6.4

Οφέλη για μικρότερες επιχειρήσεις

Το ποσοστό διαθέσιμων δωματίων σε ανεξάρτητες
ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις αυξήθηκε κατά την
περίοδο μεταξύ 2002 και 2012 σε πολλούς
ευρωπαϊκούς προορισμούς και συμπίπτει με την
αύξηση διαδικτυακού περιεχομένου και χρήσης.
Σε γενικές γραμμές, οι προορισμοί που έχουν
παρουσιάσει τις μεγαλύτερες αυξήσεις στην
ανεξάρτητη παροχή δωματίων είναι εκείνες με το
μεγαλύτερο ποσοστό ακινήτων που πωλούνται
μέσω του διαδικτύου. Οι ανεξάρτητες επιχειρήσεις
είναι
συνήθως
μικρότερες
ή
περισσότερο
προσανατολισμένες σε εξειδικευμένες αγορές από
ότι οι μεγαλύτερες εγκαταστάσεις που αποτελούν
μέρος κάποιας αλυσίδας. Αυτό αποτελεί εμφανές
παράδειγμα
του
οφέλους
«long-tail»
του
διαδικτυακού περιεχομένου.

Ξενοδοχεία που δεν ανήκουν σε αλυσίδες και
διαδικτυακή διείσδυση

Αλλαγή στο % μεριδίου ανεξάρτητων ξενοδοχείων, 2002-2012
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Πηγή: STR Global, Tourism Economics, Eurostat

Για τις μικρότερες, ανεξάρτητες επιχειρήσεις εντός της τουριστικής βιομηχανίας, θα
προκύψει ένα δυσανάλογα μεγάλο μερίδιο αυξητικού ΑΕΠ και οφελών σε σχέση με
την απασχόληση.
Κατ' επέκταση, η αύξηση του διαδικτυακού περιεχομένου ωφελεί επίσης το τμήμα
του πολιτιστικού τουρισμού που κατά κύριο λόγο αποτελείται από μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις, επιτρέποντας στους τουρίστες να κατανοήσουν πλήρως και να
συμμετάσχουν σε περισσότερες εξειδικευμένες πολιτιστικές δραστηριότητες.
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Διάφορα παραδείγματα των οφελών που προκύπτουν για τις μικρότερες τουριστικές
επιχειρήσεις είναι εμφανή στην Ισπανία12. Το «ResturanteJota» στη Μαδρίτη άνοιξε
το 2007, προσφέροντας φρέσκα θαλασσινά σε μια κατ' αποκοπή τιμή, και έχοντας
στόχο να είναι προσβάσιμο σε όλους τους τύπους πελατών. Όντας μικρή
επιχείρηση, οι ιδιοκτήτες δεν είχαν στη διάθεσή τους πολλά χρήματα για μάρκετινγκ,
αλλά αναγνώρισαν τη σημασία του διαδικτυακού περιεχομένου. Οι ιδιοκτήτες λένε
ότι τους έχουν βρει πελάτες μέσω του διαδικτύου, ακόμα και από μακρινές χώρες
όπως η Ρωσία, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, το Μεξικό και η Βραζιλία, ενώ έκπληξη
προκαλεί ο αριθμός των τουριστών που τους βρίσκει κατά τη διάρκεια ερευνών πριν
επισκεφθεί την πόλη. Ενώ οι περισσότερες πωλήσεις εξακολουθούν να
προέρχονται από τοπικούς πελάτες, είναι εμφανές ότι το διαδίκτυο έχει ενισχύσει
την έκθεση σε διεθνείς πελάτες.
Το «La Abuela de Vincente» είναι ένας ξενώνας στην αγροτική περιοχή Τερουέλ,
στην Ισπανία. Η επιχείρηση άνοιξε το 1996. Στην αρχή διαφημιζόταν μέσω
τουριστικών πρακτορείων, αλλά το 2000 οι ιδιοκτήτες αποφάσισαν να
ακολουθήσουν μια διαφορετική στρατηγική μάρκετινγκ. Δεδομένου του χαμηλού
προϋπολογισμού μάρκετινγκ, οι πόροι ομαδοποιήθηκαν με άλλες παρόμοιες
επιχειρήσεις στην περιοχή για να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με διάφορες
επιλογές για διαμονή για τους επισκέπτες της περιοχής μέσα από ένα συλλογικό
ιστότοπο ο οποίος περιλαμβάνει φωτογραφίες και βίντεο. Αυτή τη στιγμή, οι
διαδικτυακές πωλήσεις αντιπροσωπεύουν περίπου το 50% των πωλήσεων.

12

Espana Conecta, Boston Consulting Group, 2011
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7 Αξιολόγηση της ευκαιρίας
Κύρια ευρήματα:

7.1



Η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία δεν χρησιμοποιούν επαρκώς το διαδίκτυο για να
συνδεθούν με πιθανούς πελάτες στις αγορές προέλευσης. Εάν η τουριστική
βιομηχανία σε αυτές τις τρεις χώρες εστίασης χρησιμοποιούσε περισσότερο το
διαδίκτυο, θα υπήρχαν σημαντικά οφέλη για την ευρύτερη οικονομία. Ένα τέτοιο
σενάριο θα περιελάβανε περισσότερους εμπόρους με διαδικτυακή παρουσία και
διαδικτυακές πωλήσεις, βελτιωμένο περιεχόμενο όσον αφορά στην ποσότητα και την
ποιότητα, περιεχόμενο προσανατολισμένο προς εξειδικευμένες τουριστικές αγορές,
καθώς και περιεχόμενο διαθέσιμο σε διάφορες γλώσσες. Μια μεγαλύτερη
διαδικτυακή παρουσία από την πλευρά της προσφοράς θα βοηθούσε στη μείωση της
διαφοράς ανάμεσα στη διαδικτυακή προσφορά και ζήτηση.



Η τουριστική βιομηχανία στην Ελλάδα θα μπορούσε να ωφεληθεί από μια
μακροπρόθεσμη αύξηση της ζήτησης μέχρι και 20% εάν ληφθούν μέτρα για την
αύξηση του διαδικτυακού περιεχομένου και της διαδικτυακής αλληλεπίδρασης ώστε
να βρίσκονται στα ίδια επίπεδα με τις κορυφαίες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ευρύτερα οφέλη, συμπεριλαμβανομένης της αλυσίδας
εφοδιασμού, αυτό θα μπορούσε να αυξήσει το ΑΕΠ της Ελλάδας κατά 3% και θα
μπορούσε να δημιουργήσει πάνω από 100.000 νέες θέσεις εργασίας.



Τα αυξητικά οφέλη για την Ιταλία είναι κάπως μικρότερα με αυξανόμενο όφελος στην
τουριστική ζήτηση της τάξεως του 10%, και μια ενίσχυση του ΑΕΠ ολόκληρης της
οικονομίας και της απασχόλησης της τάξεως του 1%. Ωστόσο, δεδομένου του
μεγέθους της οικονομίας αυτό θα σήμαινε περίπου 250.000 νέες θέσεις εργασίας.



Τα οφέλη για την Ισπανία δεν είναι τόσο μεγάλα, λόγω του ότι η χώρα δεν υστερεί
στον ίδιο βαθμό με τις άλλες χώρες όσον αφορά στη διαδικτυακή διείσδυση. Η
τουριστική ζήτηση θα μπορούσε να αυξηθεί κατά 3%, με ενίσχυση της τάξεως του
0,5% στο συνολικό ΑΕΠ. Αυτό θα σήμαινε ένα αξιοσημείωτο πλεονέκτημα όσον
αφορά την απασχόληση, με τη δημιουργία πάνω από 50.000 νέων θέσεων εργασίας.

Τι πρέπει να γίνει;

Εξακολουθεί να υπάρχει εμφανής δυνατότητα για αυξητικά οικονομικά οφέλη από το
διαδικτυακό περιεχόμενο στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία. Οι χώρες αυτές
άρχισαν να χρησιμοποιούν το διαδικτυακό περιεχόμενο πιο αργά από κάποιους
άλλους προορισμούς και ένα σημαντικό ποσοστό των τρεχουσών πωλήσεων και
ερευνών που σχετίζονται με αυτές τις χώρες εξακολουθεί να γίνεται εκτός
διαδικτύου. Με την αύξηση του διαδικτυακού περιεχομένου και του ποσοστού
τουριστικής δραστηριότητας που γίνεται μέσω του διαδικτύου, εκτιμάται ότι θα
προκύψουν πραγματικά οφέλη για τη βιομηχανία και όχι απλώς αλλαγές στον τρόπο
που αντιμετωπίζονται οι τρέχουσες δραστηριότητες.
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Η αυξημένη διαδικτυακή δραστηριότητα φαίνεται να συνεπάγεται ταξίδια
μεγαλύτερης διάρκειας και υψηλότερες μέσες δαπάνες ανά ταξίδι, και οι προορισμοί
που είναι σε θέση να αλληλεπιδρούν πιο εύκολα με πιθανούς τουρίστες μέσω του
διαδικτύου έχουν καλύτερες αποδόσεις εντός της βιομηχανίας.
Εξετάστηκε ένα σενάριο, σύμφωνα με το οποίο το διαδικτυακό περιεχόμενο
βελτιώνεται στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία. Εκτιμάται ότι το μέγεθος της
σχετικής ευκαιρίας θα ποικίλει ανάλογα με την τρέχουσα διαδικτυακή διείσδυση και
υπάρχει σαφώς περιθώριο για μεγαλύτερη βελτίωση στην Ελλάδα και χαμηλότερη
βελτίωση στην Ισπανία. Το εναλλακτικό σενάριο εξετάζει τον αντίκτυπο της αύξησης
των παρεχόμενων διαδικτυακών πληροφορίων σε βαθμό που να ικανοποιούν την
τρέχουσα ζήτηση από μέρους των ταξιδιωτών. Ως εκ τούτου, εξακολουθούν να
υπάρχουν σημαντικά περαιτέρω πιθανά οφέλη σε σχέση με το διαδικτυακό
τουριστικό περιεχόμενο για αυτές τις χώρες καθώς οι τάσεις ζήτησης και οι
συμπεριφορές των καταναλωτών μπορούν κάλλιστα να εξελιχθούν περαιτέρω. Αυτό
το σενάριο παραμένει εντός των ορίων ήδη παρατηρούμενων επιδράσεων.
Εικάζεται ότι γίνονται βελτιώσεις όσον αφορά στην προσφορά σε κάθε μία από
αυτές τις χώρες, έτσι ώστε το ήμισυ του συνόλου των ταξιδιωτών να χρησιμοποιούν
το διαδικτυακό περιεχόμενο με κάποιο τρόπο για κάλυψη των τρεχουσών
συμπεριφορών σε σχέση με έρευνες και κρατήσεις στις κύριες αγορές προέλευσης.
Για παράδειγμα, στην Ελλάδα, μόλις το 26% των τουριστικών καταλυμάτων
πραγματοποιούν πωλήσεις μέσω του διαδικτύου, ενώ στις βασικές αγορές
προέλευσης (του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γερμανίας), περίπου το 50% των
νοικοκυριών κάνουν έρευνες σε σχέση με τα ταξίδια τους μέσω του διαδικτύου.
Για την επίτευξη αυτών των ποσοστών διείσδυσης, από την άποψη διαδικτυακών
κρατήσεων και ερευνών, η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία θα πρέπει να λάβουν
τουλάχιστον κάποια από τα ακόλουθα μέτρα για την ενίσχυση της προσφοράς σε
ό,τι αφορά τις αναζητήσεις στο διαδίκτυο:


Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αναπτύξουν περαιτέρω τη διαδικτυακή
παρουσία τους (σε διάφορες γλώσσες) ως πρωταρχικό μέσο
μάρκετινγκ και κρατήσεων. Αυτό θα πρέπει να εκτείνεται σε διάφορες
πλατφόρμες (ιστοτόπους, εφαρμογές ταξιδιών, αναζητήσεις, πύλες
πωλήσεων, ταξιδιωτικές κριτικές, ταξιδιωτικούς οδηγούς) και να
περιλαμβάνει περιεχόμενο που να διευρύνεται συνεχώς. Η ανάπτυξη
περιεχομένου που να εκτείνεται τόσο σε καθιερωμένες όσο και σε
μικρότερες, εξειδικευμένες επιχειρήσεις θα αποφέρει περαιτέρω επιπτώσεις.



Ανάπτυξη διαδικτυακού περιεχομένου για πολιτιστικό τουρισμό.
Λαμβάνοντας υπόψη το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο πολιτισμός
στον τομέα του τουρισμού στην Ευρώπη, το διαδίκτυο προσφέρει μια
μεγάλη ευκαιρία ώστε να δίνονται κίνητρα για ταξίδια εκθέτοντας πολιτιστικά
αγαθά στους καταναλωτές.
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Οι κυβερνητικοί οργανισμοί μπορούν να συνεργάζονται με τον
ιδιωτικό τομέα για την παροχή συμπληρωματικού διαδικτυακού
περιεχομένου σχετικά με τον προορισμό και τον πολιτισμό. Το
πρόγραμμα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης δείχνει την αξία της
κρατικής στήριξης, ιδίως σε σχέση με τον πολιτιστικό τουρισμό. Οι
κυβερνητικοί ιστοτόποι μπορούν να βοηθήσουν στην παροχή μιας κεντρικής
πύλης για διαφορετικούς φυσικούς τόπους. Η χρήση και συμμετοχή στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι επίσης ζωτικής σημασίας. Ο Turespaña
(Ισπανικός εθνικός οργανισμός τουρισμού) κατέχει υψηλή θέση σε έναν
πρόσφατα δημοσιευμένο πίνακα κατάταξης σε σχέση με τη χρήση των
μέσων κοινωνικής δικτύωσης από εθνικούς οργανισμούς τουρισμού13,
όντας ο δεύτερος μεγαλύτερος χρήστης του Twitter και του Facebook στην
Ευρώπη. Ο ιστότοπός του, (www.spain.info) και www.spainisculture.com,
που φιλοξενείται από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού,
παρέχει στους ταξιδιώτες υψηλής ποιότητας περιεχόμενο. Ο ελληνικός
Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού δεν κατέχει υψηλή θέση στην κατάταξη
όσον αφορά σε αυτά τα σημεία, αλλά κάνει καλή χρήση του Pinterest και
του YouTube. Ωστόσο, η Ιταλία δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα κατάταξης,
πράγμα που υποδηλώνει ότι μπορεί να απαιτείται περαιτέρω εργασία για
την επίτευξη πιθανών οφελών.



Χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ενθάρρυνση υποβολής
σχολίων από πελάτες. Αυτό θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να
οικοδομήσουν σχέσεις με τους πελάτες τους και να βελτιώσουν σταδιακά τις
προσφερόμενες υπηρεσίες. Ένα ποικιλόμορφο διαδικτυακό περιεχόμενο θα
πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες και περιγραφές που παρέχει ο
ιστότοπος, καθώς και περιεχόμενο και κριτικές που προέρχονται από
χρήστες, περιεχόμενο πολυμέσων, όπως φωτογραφίες, βίντεο και μουσική.
Η αφθονία πληροφοριών μπορεί να κάνει τους πιθανούς ταξιδιώτες να
νιώσουν καλά ενημερωμένοι και βέβαιοι κατά τη λήψη της απόφασης να
«τραβήξουν τη σκανδάλη» σε σχέση με αποφάσεις που αφορούν ταξίδια.
Ενθαρρύνοντας τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να
μοιράζονται τις εμπειρίες τους χρησιμοποιώντας φωτογραφίες και βίντεο,
μπορεί να παρακινηθούν και οι φίλοι και οι συγγενείς τους, αλλά και
άγνωστοι, να επισκεφθούν το συγκεκριμένο μέρος.

Δείκτης Εμπορικών Σημάτων Ψηφιακού Τουρισμού 2013 (2013 Digital Tourism Brand Index),

Δεξαμενή Σκέψης Ψηφιακού Τουρισμού (Digital Tourism Think Tank).
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7.2

Οικονομικές επιπτώσεις ενός βελτιωμένου διαδικτυακού
περιεχομένου

Η δυνατότητα του διαδικτυακού περιεχομένου να προωθήσει πρόσθετη οικονομική
δραστηριότητα είναι, όπως ήταν αναμενόμενο, μεγαλύτερη στην Ελλάδα, από τις
τρεις αγορές προορισμού στις οποίες έχουμε επικεντρωθεί. Αυτό οφείλεται στο
γεγονός ότι η διαδικτυακή διείσδυση είναι χαμηλότερη στην Ελλάδα και μπορούν να
επιτευχθούν σημαντικά εύκολα οφέλη βελτιώνοντας τις πληροφορίες σε σχέση με
τους κύριους τουριστικούς προορισμούς που είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο.
Μπορούν να επιτευχθούν πλήρη οφέλη με τη βελτίωση του περιβάλλοντος
διαδικτυακών πωλήσεων για την ανάπτυξη μιας πλήρους διαδικτυακής αγοράς και
την επέκταση της συνολικής ζήτησης.
Η βελτίωση του διαδικτυακού περιεχομένου θα μπορούσε να αυξήσει την τουριστική
ζήτηση σε σημαντικό βαθμό και να δημιουργήσει πρόσθετα οφέλη όσον αφορά στο
ΑΕΠ και στην απασχόληση σε αυτές τις χώρες, και κυρίως στην Ελλάδα. Η Ισπανία
βρίσκεται πιο κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο όσον αφορά στη διαδικτυακή
διείσδυση, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες.
Η τουριστική βιομηχανία στην Ελλάδα θα ωφελούνταν από μια μακροπρόθεσμη
αύξηση της ζήτησης της τάξεως του 20% πάνω από τις αρχικές προοπτικές, εάν
ληφθούν μέτρα για την επέκταση και βελτίωση του διαδικτυακού περιεχομένου ώστε
να φτάσει σε επίπεδο αντίστοιχο με αυτό των κορυφαίων αγορών της ΕΕ. Αυτό
προστίθεται σε κάποιες αλλαγές στους τρέχοντες όγκους πωλήσεων σε διαδικτυακά
μέσα και περιλαμβάνει ένα εμφανές αυξητικό όφελος για την ευρύτερη οικονομία.
Για την Ιταλία, η πιθανή βελτίωση σε σχέση με την αρχική ζήτηση είναι μικρότερη
(περίπου 10%), ενώ για την Ισπανία η αυξητική ζήτηση ανέρχεται, μακροπρόθεσμα,
σε ποσοστό κάτω του 3% σε σχέση με τις αρχικές προοπτικές.
Σε πρώτη φάση, από αυτή την πρόσθετη δαπάνη προκύπτουν οικονομικά οφέλη,
συμπεριλαμβανομένων υψηλότερων όγκων επισκεπτών καθώς και υψηλότερης
μέσης δαπάνης ανά επίσκεψη και διαμονές μεγαλύτερης διάρκειας, δημιουργώντας
νέες θέσεις εργασίας εντός της ίδιας της τουριστικής βιομηχανίας.
Ωστόσο, τα οικονομικά οφέλη δεν περιορίζονται μόνο σε αυτούς τους άμεσα
σχετιζόμενους με τον τουρισμό και τις εξαγωγές τομείς. Θα γίνονταν αισθητά και
πρόσθετα οφέλη ως δευτερογενείς επιδράσεις του φαινομένου κυμάτωσης σε
ολόκληρη την οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της αλυσίδας εφοδιασμού και των
επιπτώσεων στα εισοδήματα. Λαμβάνοντας αυτά τα ευρύτερα οφέλη υπόψη,
εκτιμάται ότι:
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Μπορεί να προστεθεί ένα 3% στο ΑΕΠ
ολόκληρης της ελληνικής οικονομίας και να
δ ημιουργηθεί απασχόληση με πάνω από
100.000 νέες θέσεις εργασίας.



Το ΑΕΠ της Ιταλίας θα μπορούσε να
αυξηθεί κατά 1%.



Δεδομένου του μεγαλύτερου μεγέθους της
ιταλικής οικονομίας αυτό θα σήμαινε
περίπου 250.000 νέες θέσεις εργασίας.



Για την Ισπανία, η τουριστική ζήτηση θα
μπορούσε να αυξηθεί κατά 3%, λόγω της
βελτίωσης του διαδικτυακού περιεχομένου,
με ενίσχυση της τάξεως του 0,4% στο
συνολικό ΑΕΠ. Αυτό θα σήμαινε ωστόσο
ένα αξιοσημείωτο πλεονέκτημα όσον αφορά
στην απασχόληση, με τη δημιουργία πάνω
από 50.000 νέων θέσεων εργασίας.

Αυξητική ευκαιρία διαδικτυακού τουρισμού
% ολόκληρης οικονομίας
4.0

Σύνολο

Άμεσος

3.0

2.0

1.0

0.0
Ελλάδα

Ιταλία

Ισπανία

Ελλάδα

ΑΕΠ
Πηγή: Oxford Economics, WTTC

Ιταλία

Ισπανία

Απασχόληση

Ένα μεγάλο ποσοστό της αυξητικής ζήτησης θα προερχόταν από τον πολιτιστικό
τουρισμό, δεδομένης της σπουδαιότητας αυτού του τομέα για τη δημιουργία
ζήτησης, ιδίως μέσω διαδικτυακών διαύλων. Κατ’ ελάχιστο, το ποσοστό του
αυξητικού οφέλους σε σχέση με τον πολιτισμό μπορεί να εκτιμηθεί ως το ποσοστό
τουριστικών αναζητήσεων που σχετίζονται με τον πολιτισμό.
Σε αυτή τη βάση, εκτιμούμε ότι η αύξηση του διαδικτυακού πολιτιστικού
περιεχομένου θα μπορούσε από μόνη της να έχει μακροπρόθεσμα οφέλη για το
ΑΕΠ ολόκληρης της οικονομίας, της τάξεως του 1,5%, στην Ελλάδα, δημιουργώντας
50.000 νέες θέσεις εργασίας. Τα οφέλη ενός αυξημένου διαδικτυακού περιεχομένου
σε σχέση με τον πολιτιστικό τουρισμό θα ήταν μικρότερα στην Ιταλία και την
Ισπανία, αλλά και πάλι σημαντικά, ωθώντας το ΑΕΠ σε αύξηση της τάξεως του
0,3% στην Ιταλία και 0,2% στην Ισπανία, κάτι που ισοδυναμεί με περίπου 75.000 και
20.000 νέες θέσεις εργασίας, αντίστοιχα.

Μεθοδολογία: ποσοτικοποίηση των οικονομικών ευκαιριών
Για να ποσοτικοποιηθεί το αυξητικό οικονομικό όφελος του διαδικτυακού
τουριστικού περιεχομένου, ορίζεται πρώτα απ’ όλα η διαφορά μεταξύ της
τρέχουσας διαδικτυακής δραστηριότητας και ενός εφικτού στόχου.
Όπως περιγράφεται στην 6η Ενότητα, υπολογίστηκε η οικονομική αξία του
διαδικτυακού περιεχομένου για την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία.
Εξετάστηκε ένα εναλλακτικό σενάριο, στο οποίο ένα μεγαλύτερο διαδικτυακό
περιεχόμενο αυξάνει το ποσοστό ταξιδιών για τα οποία γίνονται κρατήσεις και
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έρευνες μέσω του διαδικτύου, ώστε να συνάδει με τις κορυφαίες χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ως παράδειγμα, το 43% του συνόλου των ταξιδιών προς την Ισπανία
περιλαμβάνει κράτηση ή έρευνα μέσω του διαδικτύου. Αυτό το ποσοστό είναι
υψηλότερο από το ποσοστό για την Ιταλία και την Ελλάδα, αλλά χαμηλότερο
από το ποσοστό για κορυφαίους προορισμούς της ΕΕ. Περίπου τα δύο τρίτα
των ταξιδιωτών χρησιμοποιούν διαδικτυακές πηγές για ταξίδια σε προορισμούς
εντός της ΕΕ με την υψηλότερη διαδικτυακή διείσδυση.
Το τρέχον διαδικτυακό αποτύπωμα Ταξιδιών και Τουρισμού στην Ισπανία, που
έχει εκτιμηθεί στην 6η ενότητα, ισοδυναμεί με 6,6% του ΑΕΠ για το σύνολο της
οικονομίας. Εάν το ποσοστό των επισκεπτών που κάνει κρατήσεις ή έρευνες
μέσω του διαδικτύου μπορούσε να αυξηθεί στα ίδια επίπεδα με τις κορυφαίες
χώρες της ΕΕ, τότε το διαδικτυακό αποτύπωμα θα ανερχόταν στο 10,3%. Υπό
αυτόν τον αρχικό γενικό υπολογισμό, η αύξηση στο διαδικτυακό ταξιδιωτικό
περιεχόμενο θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει το 3,7% του ισπανικού ΑΕΠ.
Αυτή η ευρεία μέτρηση οικονομικού οφέλους από την αύξηση του διαδικτυακού
περιεχομένου (εκτιμάται σε 3,7% του ισπανικού ΑΕΠ ως ανωτέρω), είναι μια
απλή στατική ανάλυση που περιλαμβάνει ανακατανομή των υφιστάμενων
δραστηριοτήτων από μη διαδικτυακά σε διαδικτυακά μέσα. Ωστόσο, η θεωρία
που περιγράφεται στα προηγούμενα κεφάλαια δείχνει ότι με τη μεγαλύτερη ροή
πληροφοριών, ουσιαστικά θα αυξάνονταν οι τουριστικές δαπάνες, σε σχέση με
τις προοπτικές βάσης.

Για τον υπολογισμό του αυξητικού αντικτύπου, έχει εξερευνηθεί η ιστορική
σχέση ανάμεσα στις διαδικτυακές αλληλεπιδράσεις και τις επιδόσεις. Οι
ευρωπαϊκοί προορισμοί με μεγαλύτερο ποσοστό επισκεπτών που
χρησιμοποιούν το διαδικτυακό περιεχόμενο έχουν βιώσει ισχυρότερες επιδόσεις
όσον αφορά στις αφίξεις και τα τουριστικά έσοδα. Έχει παρατηρηθεί βελτίωση
κατά τη διάρκεια μιας περιόδου πέντε ετών.
Σύμφωνα με τη θεωρία, η ισχυρότερη σχέση είναι εμφανής μεταξύ διαδικτυακών
ερευνών και δαπανών αντί επισκέψεων με τεκμαρτές βελτιώσεις στις μέσες
δαπάνες ανά ταξίδι. Η βελτιωμένη ροή πληροφοριών οδηγεί σε αύξηση των
δαπανών με τη συμμετοχή σε περισσότερες δραστηριότητες, επισκέψεις σε
περισσότερα αξιοθέατα και διαμονές μεγαλύτερης διάρκειας. Η αναλογία των
ταξιδιών για τα οποία γίνονται έρευνες μέσω του διαδικτύου έχει μεγαλύτερη
ερμηνευτική δύναμη από ότι η εξέταση της αναλογίας των ταξιδιών για τα οποία
γίνονται κρατήσεις μέσω του διαδικτύου. Αυτό ενισχύει την άποψη ότι η
βελτιωμένη ροή πληροφοριών είναι ο σημαντικός παράγοντας όσον αφορά στην
αύξηση της δραστηριότητας. Έχει εκτιμηθεί μια ελαστικότητα στην αυξητική
τουριστική δραστηριότητα σε σχέση με τη διαδικτυακή έρευνα, λαμβάνοντας
υπόψη άλλους παράγοντες.
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Συνεχίζοντας με το παράδειγμα της Ισπανίας, η εκτιμώμενη ελαστικότητα
σημαίνει ότι ένα αυξημένο διαδικτυακό περιεχόμενο θα μπορούσε να αυξήσει το
διαδικτυακό αποτύπωμα της βιομηχανίας κατά ποσό ίσο με το 4,1% του
ισπανικού ΑΕΠ. Αυτό περιλαμβάνει την ανακατανομή των υφιστάμενων
δραστηριοτήτων σε διαδικτυακά μέσα (3,7% του ΑΕΠ όπως πριν) και αυξητική
οικονομική δραστηριότητα ισοδύναμη με το 0,4% του ισπανικού ΑΕΠ (ως η
διαφορά μεταξύ του συνόλου και της ανακατανομής).
Οι επιπτώσεις στην απασχόληση υπολογίζονται με βάση το ΑΕΠ Ταξιδιών και
Τουρισμού ανά εργαζόμενο για κάθε χώρα, με βάση έρευνες για το Παγκόσμιο
Συμβούλιο Ταξιδιών και Τουρισμού.
Αυτά τα οφέλη θα ήταν πιθανόν να προκύψουν μακροχρόνια, εντός μιας
περιόδου πέντε χρόνων και σύμφωνα με τις χρονικές καθυστερήσεις στην
αύξηση του διαδικτυακού περιεχομένου και στις επιδόσεις.
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